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General Jiro Dö 
işbirliği yapmağa 

Golle 
hazır ... 

iT ürk basını 
bir 'uzvunu 

. kıymetli 
kaybetti 

Ahmet ihsan Değirmenderede öldu • 

Acı bir hakikat 
~-----------r 
Halka ucu:ı balık temin etmek için her sene ilgili ma· 
kamlar har0 kete qeçer, bu maksatla bütceye tahsisatlar 
bile konur. Fakat bu faaliyetlert bu hazırlıklar ve 
gayretlere rağmen ertesi sene yine mevsimi gelince va· 
ziyetin esk1 hamam. eski tas olduğu, ucuza satmamak 
için balıkla>-•n denize döküldiiğü ve balıkcılann günler 

ce denize çıkmadığı görülür. 

Yazan: Asım 
0eÇen giin okurlarımızın birin· 

den bir mektup aldık. ?tlemleketin 
g~j~kte oMuğu yiyecek güç. 
IU1<1erinden bahis açarak sözü ga.. 
zetelerde brılık fiyatlo.nnın uc-uz. 
Jayacağın:ı. dair yazılan ha\·adı'.,le. 
re getiren mektup sahibi ~öyle clL 
yordu: 

ze döküldüğü ve bald<çrlann gün. 
lerca denb:e çıkmadığı görülür. 

iki general yakın
da görüşecekler I• 

1 
Fransız rr ukavemeti bir tek kuman

danhk altında toplanacak 
Gerek muharip Fransızlar mahfil. 

l~r:r..de ve gerek 1ng4Iiz mahfillerin. 
dek:l inlıba, amira.ı Darla.<nn halefi 
general Jiro ile muharip Fraruıızlarm 
~efl general dö Got ara11mda bir aske 
d anlaşma için geni§ surette açünnş 

bır kr.pı bulunduğu merkezindedir. Bu 
asker1: anlaşmanın pratik netıceııtn'. 

n..tifjlerek düşmanlara ka.rııı müşterek 
mücadelede bütün Fransızlarm blrle,:. 
tn<-Si ve bütün Fransız llllparatorıu. 

ğ:ınun, Fransız milletini.o kayıtsız 

~ı.rtsız muvafakati ile fitlen harbe 
girmesı teşkil edecektır. Bu askert 

Ordu mebusu ve ServetuUnun mec. 
II'Uası mUeııS'.Si AhmPt İh~an Tokgöz 
f..vvelkl gece Değirmenderedeki köş • 
ktınde hayata gözlPtini kapamıştır. 

Merhum uzun za.mardanberi rahat. 
tız hulunduğundan Değlrmenderede • 
it~ köşkünde iıUrahate çekilmişti. 

lJUn öğleyin çocukla!"Ue vedala§mI§, 
geceyarısı ö1mtl§tür. 

.A.hmet İhsan Değirmendere'de 

garipler ı:neza.rltğına gömillmeyi va • 
slyet etUği.nden orada gömülecektlr. 

Ahmet İhsan Tokgöz, Abdülhamit 
cıevrlnde, n:ıemleketın m\lııevverUırine 

Pon zamanda da, (Yeını Neall)iu e.er 
lı.ıin orada görüyorduk. BütUn 'bullla; 
göaı.eriyor ki, Ahmet lhaan TUrk e. 
c.ebl~·atınrn teşrkkUlUne yardım ede. 
cek değerli bir hocad•r. (Servetlfü. 
rıı<n) bütün ed:pleriıoiz., pirleriıniz 

•ı.-in bir mektep olmu'jtur, 

Ahmet İhsan Tokgöz memlekeU • 
rr.lzin irfanına hizmec eden şahsiyet • 
lerln başmda gelir. Ouu kaybetmekle, 
Tllrk ilim, sanat ve edebiyat A.leml, 
t üytık bir insan kaybetmi§ oluyor, 

VAKIT. damadı sayın Profesör o. 
perotör Murat İbrahim cankat•a al. 
.esi efradına B. M. Meclisine ve Buuı 
al)eıılne en derin tazıyeUerlmlzl. suna. 
ı-ız. 

Merhumun hal tercümeli 
Ahmet lbsan Tokgöz 1868 de Er~ 

71.rumda doğmuştur. Babası Ha.!it; 

bey o zaman Erzurumda muha11ebedy 
dl İlk ve orta tahsilini ba.baaınm def 
terdarlık ve ordu muha.eebecillği va. • 
?!fesj le bulunduğu tııkodrada Te Şam.. 
d& gtirdUkt;en sonra 1etanbul& gelerek 
::.<~E!7 de M1.llldye mektebinden çıkını§. 

tır . 
Merhumun hayatmın bundan &on!'&. 

kı k!a'Dlt, aağllğın~a bizzat ke:ndiainin 
~azd:ğı hal tercümesinden okuyalım: 

(Dt'ııamı Sa. • Sil. 6 da) 

"- Bu ha,·adislere çok sedn. 
dik. Toriğin tanesi 170 lmro5tnr. 
Ksvıkla.rda 120 - 140 kuru!;a oldu
ğu~u doydum. Fakat arayı~ca. yok
tur cevabtnı aldım. Balıkhanede 
mnt<lrler dolu olarak beı.Jediği 
halde sattımııyorlar, Bundan baş. 
ka üç ~n balığa çıkıhnayacak de. 
diler· Balık !:Ok ~ıkınca neden u
cuzca sablmıyor da denize dökü
lilyorr Neden yine ucuz satılma.. 
E.m. diye balık tutturulmuyor?,, 

Bu ni~in böyle oluyor! llükiımet 
teşkiliitı niçin bu bde şlmdire ka
rlar bir muvaffRkiyet gö<;tereme
rli? Bunu bilmiyoruz: bilcJiğimiL 
şnclur ki İstanhulda bir balıkçı ce
miyt!tİ vardır. Bu cemiyet muame
lelerini ka: ve 7ırar hesabına gö
re dfrtenleyen bir huso!Iİ t~ekköl. 
den ibarettir. Umumt menfaat 
namına ondan kendi k~ndine feda.. 
karlık beklenemez. Bu tarzdaki il<
tısadi t~<!kkiiller her ''akit ~o]( 
i~·tlhsal et.ı- f'kten ziyade kazan
mak gayetJinl takip eder. Fazla 
i.;tih~ali ne vakit keneli hesabına 
zarar olursa İ!lltİhcıali tahdit veya 
to til eyler· Bu mah1.Umn 6nUn~ 
~eçmek i~in yapılacak ~ey kara. 
]ardaki zirat devlet işletmeleri gi
bJ denizlerde de balık çıkdraeak 
ve ~ıkardı~ halrkfan mnumt men
faat mak111aılına ~öre lmllanacak 
1ıir recıml teşeld:{i} vUcucle getir. 
mektir 

Londra; 28, (A.A.) - Lon dra· 
nın belli başlı gazetelerinin siyasi 
muhabirleri yakında General Dö 
Gol ile general Jiro arasında bir 
görüşme yapılacağını söylemekte M 

dirler .Dö Gol • Çörçil karşılaşm:ı· 
sının bu işe elverişli tarafları oldu 
ğu ve Dö GoJiin yakında Vaşingto 
na giderek Reis Rnzvelt tarafınd:rn 
kabul ~dileceği tahmin edilmekle • 
dir. Fransız mukavemet noktaları
nın bir tek kumandanlık altında 

toplanması bilyük ve kuvvetli bir 
yardım teşkil edecektir. General 
Jironun kumandası altında bultı -
n:ın kuvvetler dahtı şimdiden 800 
bin kişiyi bulmuştur. Bunların el· 
lerinclekl sili\h1nr en modern siUth 
lnrdır. 

YAPILACAK ANLAŞMAT,AR 
Londra, 28 ( A.A.) - Afi ajan9: 

enla.Şma, sonradan yapılacak bir ai. 
yası anlaşmaya yol &çmI§ otacaktı:r. 

Bu e;yasl mahiyetteki &nla~anm 

eııaıılarını yalmz Fransızlar tayin e • 
decekler ve ne kadar iYi nlyetle olur. 
s~ olsun hiçbir harlct mUda.hale yapıl_ (Servetii'Unun) sayfalarını nasıl 8.9. --------------

O•edenberi daima bu mevsim· 
•le btanbolun faki'r halkı tarafın
dan matbuat va.ıntasile salahiyetli 
nıaka.mlara sorulan bu snall bu 
sene de, esefle kaydec1iyontz, ce. 
vapsız kahcaktır. ("ilrıl<ü bofüı'k za. 
manlarmda ~ok baltk tutarak hal
ka. ucuz fiyatlarla satmıık yolun. 
da ha sene de göze görünttl" bir 
tedbir yoktur. 

Vakıt'ın 5aJ'In okurlanndan bi. 
rinin mt!4ttJtlnındl!ll'l almarak yoka. 
n:va kayderlihniş olan $iizler tfm. 
diye kndar bir türlü ge'f'!:ekleşti. 
rilemiyen bu hal<lkati bir kere daha 
hi2'e hatırlıttmr, oluyor. Karııdenizle Marmara. arasının 

bahklar idn ı;"eÇİt yeri olmwu, İs· 
tanhul boğazı ir;in dünyanın hiç 
bir tarafında. misli bulunmayan Birmanya cephesinde 
tabi'i bir imtiyazdn-. Senede iki de-

mıyaca.ktır. 

N;dirlyor: (Devamı Sa . .t Sil. ~ de} 

Orta Don çevresinde - - - --
Kuşatılmış Alman garnizon· 

lan imha ediliyor~~---~ 

tryııa orada (Edebiyatı ced'.de)nin 
tt>§ekkUIUne c;alt~tıy.sa. meşrutiyetin 

llAnmdaıı sonra da, (FecriAti)cller; da 
{~ervetl!Unun)un kucağın& almI§, ye. 
J1l. latidatlarrn, birer kudr6t, olmaııma 
ta!tşlllt§tır. 

Gtızel !ııtanbuı lisanile, bize orijinal 
e•erler veren Ref~k Ralltler, nesir Te 
roman da ha.kim bir kudretle o. 
tu:r&n Yakup Kadriler, rahmetli Şa .. 
babettin Sllieymanlar, Taha:n Nahl~ 
ler, btr fllm otoriteSi olan KöprWUza . 
d~ Fuat.Jer hep (ServeutU»ı.ın> :un ~ak 
tı aJtmda yetfşmi§lerdlr. 

(!ldebiyatı Cedide) ·ye (Fecr1A.t1J 
:n:eruruplarrndan sonra, (Servetitu 
ı.un) ıayfalıı.rmı hecoellere ac;ml§tır. 

Eden 
Moskovada m' ? 

Paris radyosunun haberini 
Londra Yalanlıyor 

Londra: 28, (A.A.)' - Atmanla· 
nn kontrolü altında bulunan Parls 
radyosu İngiliz hariciye nazın .1\1. 
Edc.nirı ..ll. Stalin ve M. MololoCia 
~örü~mek üzere Mo~ovada oldu
ğı.ınu bildirmiştir. Reuter ajansı bn 
haberin tamamile nydurma olduğu 
nu öğrenmiştir. 

fa bu ge~it yerinden balık muha- 1 · ı• f 1 • 
cereti olnr ,.e İstanbul ahali<>i için ngı iZ mü reze erı 
bu mt-,·simler<le tutulan balık her 

vakit büyük bir servettir; lıilhassa Japon hatlarının 
~imdiki gı'lıt ~da buhramna. tesa. 
düf eden r.amanlarda krymeti öl. d 
çölemez bir nimetti'r. Boğazın bu arkasına •u•ştu .. 

Bu bölgede iki günde 30 meskon 
yer Almanlardan geri ahndı 

Moskova, 28 (A.A.) - Röyter · müstahkem mevkilerini sıra ile tah 
ajansının hususi mltbabir.i Harold rip etmektedirler. 
King brildiriyor: Almanların taarruz haberleri 

Don nehrinin orta mecrası çev- yalanlanıyor 
resinde, an hatlann gerilerinde , Mosko,·a~ 28 <A.A.) - . So'YY'et 

VARLIK VERGiSi TAHSiLATI 
DEVAM EDiYOR 

tabil servet ve nimetinden ha kkiy- · 
ltt istifade erlilmi~ olsa binlerce, Londra, 28 (A,A.) - Birm.an-
yti7binlerce ''atand~ yalnız bir yada Çaydvin tepeleri yoluyla As
kaç ay değı1, bütiin bir sene ucuz samdan kendisine yol açmağa ça.. 
ve bol balık eti yiyebilir. hşan İngiliz ordusu, bu sefer i~ 

Her sene balık sürüleri Kara.- husust sur:tte silablardmlınış ta
denhclen Marmnraya. geçerken, linı ve 'tel?fbiye görmüştür. 

kuşatılmı§ bulunan Alman gs.rni- haberler btirosu, Voronejın ~ımaı 
zonla.n tek.er teker :imha edilmek- b~txsında Ve KaI:u~anm batısın:!a. 
tedir ı mihver kuvvetlerının taalTUZJa.rda 

• bulunduk1anna dair Alman kay. 
Stalingradnı şimal batısında nakları:nm vt-rdiklerl haberleri ya.. 

Sovyet hava kuvvetleri faaliyet I lanlryarak diyor ki: 
göstemektcdirler. Bunlar Alman (Devamı Sa . .t Sil. ! de) 

Mükellefler dün 
2418220 lira 

şehrimizde 
ödediler 

yahot Marmal'adan Ka.radenize Ke,if kollan, daha şimdiden 
dönerken tutulan balıkların fiyat• düşID."!.n ha'-lal"mln gerisinin derin M Varlık vergi.si mükellefleri ver- ye devam etmektedir. Bugüne ka-. 
Tarını dll!;ürmemek için deni7e dö- ]erine girmiş bulunma:kta.dır. Bu e m u r 1 a ra bedava 1 g ı• ye c e k gi ödeme işine devam etmektedir dar yatrnlan para miktarı bel mil• 
küldüğiinü ~ördükçe bu ha.di'lenin ordu, bir hafta ı-vvel İngilizlerin Jer. Dün 2.418,220 lira ödenmiş~ yonu geçmektedir. 
milll ikttsadiyat namına acınacak ilk kuvvetlerinin Bir.manyaya gir.. tir. Ve-rilen müddet aYin 31 inde 
bir hadise olduğ•ı her tal'afta tek· miş oldu!kları noktanın 75 kilomet 1 " sona ermektedir. Mükellefler, bun Konya mtlkellefleri L898.820 lira 
rnr edilir; umumi menfaatle Hgilİ rede bulunan bir çeVTede dövüş- eşya s 1 ne z a m a n da gv 1t1 a c a k ~ dan sonra vergilerini yüme tir ödeyecekler 
makamlar harekete geçer; bu i' mektedirler. Bu ileri hardkcti dur ı faizle ödeyece-klerdir· Konya, 28 (A.A.) - Vilayeti·· 
irin teskillta Jiiznm görü1llr; bu durmak için Japonların sarfetmiş Diğer taraftan vergi tarhedilir- wiz içinde 1275 mükell~fe tarhe• 
maksatla bittç~ye tahsisatlar bile oldukları bUtün gayrctled" a.kam.ete ken unutulanların adlarını usbit dılen vartrk voergisinc ait Ji&teler 
konllr Fakat bu ıtıaliyetler. bu ha. uğramıştır. B h t h ı k ederek bunlara. da. vergi ta.rhet· 1 asılmıştır. YekO.nu 1.898.820 lira, 
zırlrJd~r ve gayretlere rağmen er- Ka.ytplan ela ağ;ı:rclır. Bu esna. U usus a azır anan ararname mek üzere bir komisyon teşkil e- YI bula.n bu verginin 433000 lirası 
te!lj '11ene yine meV5İmi gelince va- da Çin kuvvtleri de Yun.nanda Ja.- dilm~. komisyon faaliyet~ geçmiş- Konya merke2 kaz.asına.. 101 500 

7İyetin eski hamam esk~ tas oldu- ~aodnalaJ~poh~~a~m. :~neiltetcpa.hdil'ai~a.B~- Vekı·ııer Heyetinin tasdı.k'ındqn geçtı• tir. Bu vergi tarhı da bir kaç gün lirası Ereğliye, 103.850 lirası Ka· 
ğu, emek !larfedilip tutu1an balık- ... .... ""' ~.. """ " içinde ikmal edilecektir. İlk mü - dmhan ka:ı:a.sına 112 500 lirası 
lann ueuza <Jatılmam.ak için deni- lursa. olsun arazi Jl.'arzanmak için kelleflerin verme millı 1~tleri l::it- Karaman ka.zast~a. 8S.fs50 JirasI 
-------------

1

'Umitsizce harp etmektedirler. Ay- Ankara, 28 (Vakit muhabirin- cılcanun ayı içinde ŞU guruplarda tikten sonra bunlar da ılan edile· ngrn kazasına isabet eylemekte.· 
lardanoori Japon hatl.arinın geri,.. den) - Memur V~ :ıntlstahddnle- tevz.i c!dilect-ktir: Erzurum, Trab· cektir. dir. 

r 
BugUn 

son gUn 
Okuyocolanmız aramıcla ter. 

tip ettiğl.mlz Milli piyango or. 
taklığı için hisse makbm:lan 
verme tşl bugün sona ermekte. 
dir. Henüz · hisse makbudamır 
~an okuyucularımızın ace. 
le etmeleri Ilznndır. 25 Jm. 

la yilzlerce liralık yılbap 

ylyango bDet;lne ortak olabU. 
mek ve 50 lml'tl§la yüzer Jd. 
ılllk ortak guruplara biııse BB

hibı olmak gibi komylık vf' fay. 
daıı bulnnan bu tetebblbl belki 
sızı 1943 yılma t-0plu bir ferab,. 
tıkla çıkaracakf,tr. 

Bugün saat 6 ya kadar 
hisse makbuzlannIZI 

alınız. 

sinde bulunan Çin çetecilerinin re parasız giyim ffla& verilmesi zon, Malatya, Gaziantep, Samsun, Aııkara.da 
mühim kuvvetleri, şimdi büyük ve tevziatm yapılacağı tarihler Konya, SrvaB, Adana, Eskışehir, Ankara, 28 (Vakıt moha.bi'rin-
muvatf&kiyetler elde etmektedir • hakkındaki kararname vekiller An~a.lya, Balıkesir, Zonguldak, den) - Ankara. varltk vergisi mli 
lcr. heyetince tasdik edildi. Ed1rne, Hatay, Ka~ri. k~llefie-ri kendilerine taı'lı.•,.J,ınan 

Yeni Delhi, 28 (A.A.) - Ja,- Erkek isin elbiselik kumaş ikin- (Deoomı Sa. • Sl1. f de) mjktan mal sandıklarına verme-
ponlann 8 gün içinde beşinci de-- -----------------------------------..:..--_:__:~ 
fa ola.118.k KaJkütaya yaptıkları 
hava akını halıkında veriJen 80ll 
tafsilat bu a'kının da. kil~k ölçü. 
de olduğunu bildirmeltttdir· Ben
gale sivil iaŞe teşkilltı mUdürU, 
şehrin altr parannı ziyaret ettik.. 
ten sonra yaptığı detrue9te bütün 
bu pazarlarda işlerin ıınemnun e
dici bir şekilde devam rltiğini 
bildirmiştir. 

lsveçte propaganda balonu 
Stokholm, 28 (A.A.) - !aveç 

~anda.rmasınln Kalmardan aldlğı 
bir habere görıe, İsveç toprakla
nnda bir İngiliz prop!!.ganda ba.· 
lonu bulumnuştur. Bu balona a.sı4 
h beş torba içinde beyannaınelt't' 
ve infilaklı maddele-rin bul:ınduğu 
ve balonun İsveç askeri makaml:uı: 
tarafrndan müsadere edildiği il! 
ve edilnı~tedır,. 

lngilizler Libyada 
Birelkebire ulaştılar 

ltalyanlar Rommelin kendilerini lngilizlerin karşısında 
yalnız bırakmasından korkuyorlarmış 

. Ka~iN, 28 (A.A.) .-:- P~_zartesi ı miyetli hiçbir hava. harekatı oım.a. I rillmüş v~ Malta . .sahilini aşın.ağ' 
günkü Orta.şark !ogılıı muşterek mıştrr. çalışan başka bir uçak da geri ;:_ 
tebliği: Dün, kuvvetlerimiz düş- 26. 27 ilhlı:anun gecesinde Tu• tilıruı;.tır. Bütün bu hareketler 
mania Birelkebir çevreJıinde te- nus ve Sus limanlarına bomba ile l netiCf".sinde mUttefikler hiçtir u. 
mas halinde bulunmuşlardır. Mu. taam.ız yapI}mıştır. çak kaybetmemişlerdir, 
harebe sah2ıSı üzerinde dün eheın. 1 Dün biı: Messerscmidt 109 düşü. (De.l)Ql111 Sa . .t Sil. 5 'df'1 

Alhn birdenbire 
yükseldi 

Din piyasa 27 Ura. 
dan açılıp 29 llrada 

kapandı 
(Yanız ! ncf1de)' 

lngiliz ParlAmento 
Heveti Ankarada 

Ankara: 28, (A..A.) - İnııril!? 
ParJAmento azasından Lord -'~"· 
J.ord Teviot, M. J. L..,.,n ~e ,.!. 
H. J. Vııdderbrun bu Ü .. 11t ....... 

okapreıslyte memle'-:etlmbln ftl~ • 

Uri olarak Anlı:ıı.rna gelmiftler Te 
l!'ötlllfYOndt\ ~·~ıa!'dır. 



ı - 29 BJrlnelkılnun 193 
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Yabuncı Basın 

EsK şe ir e Siva varlık n nutku 
Anın brroenüire 

yUkseldı 
• Dün piyasa 27 liradan açılıp 

29 lirada kapandı vergis mükellefler inin listesi c;iniıı s. 11. 19'12 tnrlhlj ayısın. 'ta Süis 
Jône\de çılı:an Ln. Silis g ıete- c ~ nen mana. ~udur ki hUkümetin Altın i'iyntları, \lmit edi'ıneycn 

muhafaza etmek i'>tediği te.rafsız- bir ~~kilde ve b'.rdenbire yüksel· 
1Jk du.."'lll:luna karşı Türkiycnin şu meğe ba=lııml§tır. Diln :sabah bir 
veya bu muhasım taraf s.ıflarında Reııadiye alun:n fiyatı 27 lirada.o 
Yer almasım iııtiyen bazı ar.surlar ... -:ılnıı5. 28 ı bulmuş ve 29 da :ka· 
tarrıfmdan m1lcadele acı!mı~t:r. pafılnr~tır. l·rnlçe altının bir gıra. 

EMdjehlr - .&ski§ehlr, merkez it' 
oar.yle 663335 ve merke~ kaza lt!ba• 
rıyle 9i00i>O lira verecektir. 

Vil~yetın umum varllk verg!sı ye. 
lrlınu 1,800,000 Uradır. Yurdda§l&rı. 

mız mUkcllcf oldukları vergi m!kt~ 

nnı öğrenmek jçln perşembe gUnU ça. 
buca t tahakkuk §UbCSl önUne koşt•ık 
!arı g1bl ilk tcd.yey1 yapmnkt:ı d:-. 
o lkr:ı.n ve takdire değer bir yarış 

g ze çarpmaktadır. 
Varlık vergle!ndo 2500 llrayn kndıır 

mUkdle! olan yurddt>.şlıırınızuı ısım. 

le ir aıağıda ayrı ay,.ı yazıyoruz : 
Ya.sın Ça.kır fabrikası 45000 Ura, 

Hamdi Gamgam 85000, GUmlllcUneı 
ler ı.n fabrikası 32000, Kurt.salt Kn. 
P"n l!OOOO, Yusuf Cemal tıcarcthancs! 
~~600, Sabrj Kılıçoğlu 17000, Hallı:ı 

Güıgtncı 18000, Kurt klrem!t 11615, 
M.ehmet Ali Alanyalı 10000, Hakk, 
'Cçer 10000, Sadık oğlu .Mazhar Do.. 
~ S500, HaW YAB!n 8000, AbduJ. 
lıüı YUkecı 7500, Mehmet Derici ve 
oı;'u 7600, Mustafa özen 7500, Mu. 
rat Ablgan 7500, lpllkçl Hakkı 7501), 
Kant 1 Erden 7500 'Mus':afe. Kara.. 
musaı 7000, AbdUrreşlt Atar 750Q, 
K<'rım ve Nurettin Gökay 6000, Ke. 
rtm ve Şaban Gezen 650'J Hal!nn w 
CemU Doğru 5000, HulO.s\ ve Abdu. 
Jah Şeker 5000, Galjp Erden ve Alı. 
met Çakır 5000. Mehmet Yazıcı 500'.:, 
KAmn Esin 5000, Hacı Hamit Ulken 
5COO, Orman 1.§letmcaı 5635, HUseytn 
Çı1aUı tsOOO, Hamdi ve H lmı Arpacı 
Ş()OO, Hasan Tozman 5000, İsmail 

K1'.flU 4500, lbrııhlm Ener ve m'n 
H \Skök 4000, Ahmet Unler 4000. 
1brahlm Özpoyraz 4000, RO§tll Yazıcı 
•'>00, Abdullah Uzberkan ıooo, Hasan 
Çı.kıllı ve oğulları 4000, Esk'ocht.r. 
:Bankası 3655, AJıgıct Aziz.im Malat• 
yal: oğlu 8500, laman Şe'ler ve At-.. 
met Kına 8500, Reijk Şıbaı 8500, Htı. 
seyit' Çınar 8500, Arif Alp ve ŞUkrU 
Yr.lçm 8500, Etem Şekeraoy 8500, Ha. 
ı l İbrahim ve Mehmet Ali oflu 300l), 
&kır ve Em.ln Kiraz 3000, Mehmet 
ve Ömer Basmacı 8000, Hasan Ta'!!. 
ajn Karayaprak 8000, Kaaım oğ!:ı 

A11dullah Tabak 8000. · Y'J8Uf örider 
u~O. Mahmut Önder ıJOOO Bek'r T.t 

İmıall HUseyln Dlkba§ 8000, KAzruı 
Ü::ıaları 8000, M Lütfi Erger 8000 
!~fwm ve Memduh Bukcr 3000, Falı. 
ret.Un Tayman 8000, Mehmet Ye Ah• 
met YUceler 3000, .Muammer Gl!ksıı 

3"00, Mehmet Kocamaz 8000, İbrahim 
•:ar.er 8000, Nikola tsta.ıbavvi SOM 

Hraltt Çataıorman sooo, Ralil Tanık dam azetesinden 
~oo. Ali Rlzıı. Heper 2r.;oo Hacı M~. Gayet mahir bir fıiyasetin es:-ri . 
1.ofo. ve Hallı Tabak ~:500, Zekerlyıı. o~an fevkal.ide bir, ihtiyatla, ~lı': l ·'' mlirnilikten ve~·a gizi bı: ı:iyet 
ı,.;adırcı 2500, HUseyın Cdııkaı: 250'l, kıye . luı.rbın ba{} cıng-ıcınrl.ı~oerı taşunakt:?n t.ekin~cakt:r.,. 
HUeeyln ve Lttl! T ftlkçı 21500, lsa kendın! harp dL~ı tı:unaya. Uoraş. İki muha.srm taraf araı. nJn mi\. 
lIPperdcn ve İbrahim Erden 2500, mış ve buna da mu•:af1ak o.ı~uır ı:::avatı muhafazs. l:ayg., ı::"' rağ
Mchmet Dost 2500, Mehmet ve Mah·· tur. Hatta ;'?~asn:ıınrC!nn bırıyle, :ren Reisictımhur, Tilrkiyen:n har
ııı4t Nay!or 2~00, Ali Sölpllk 2500. cın;ın en b:ı~'Uk dUsm:ınının. d~t· lıe her zaman<.lnn daha ynkm ol
?ıı!rıhmet Ytwn (lrad\ 2~')(). Ruım ht~ı:nu kaybetmeden. bir 1ttı~ <!ıı~"ı.u sôy!iivor. 
ve AJQeddln Dülger 2500, laman Ak. akrlıne. mu\:nff:ık oldu, .halku~ı Türk ricali. tarnfından. ilk det'a 
ç.'\cı 2000, Emin Bozan 2000. Musta. t?y~c lir v~;~et 9!k de gör.Ul"!,il6 olardk. bu yolC.~ bir teh!ike U.,arcti 
ıa l;ıçfba.ıı 2000, Abdullah Ya.s'n ve l:.ır .. ey <!eğudır. E~er bu sıya:ıet vt-'rllm:ş oluvor. 
Sıddık Candan 2000. Ali R!za Zcy. m~v:ıffak olduy.sa ... bu:ıun .!lrrı he: Cilmhwiyet rejimin:n sai:Janı
dan 2000, Mesut Zeytun o~ıu 200I), ıkı t2.rafm da ~urldrcyı kcndı lığmdan ve hükfııneth mustakil 
!ı't~tafa Akaydm 2000 Haaan Alanya mak~tlıırna teşr k etmekte men- kalmak 2 zminden bahs'!:t· ,. .ı Cil:ıı 
2t't.O, Yakup Soygenç 2000, Ha.btı- faatlı olmnlarırlır ve buna mu. huriy~t bayramı !"rdas:ııd 1 Bfiylik 
Hakkı veresesi (lrad) 2000. 1 rnffak olamayı:tca da hasmı tam. Millet Meclisi hı.:.r.:run•l:ı hükiıme-

81\'ASDE ıa .~e~mekten m•neden l!itaraflıği· tin en bUylik Fcl:siycti t:.ro.ıınılnn 
Sh·as - VllAyetım:z ve kazalann. le ıktifa zorunda kaldılar. e:öv!enen b•ı s'izler boş•ın3 deği1-

t.a aa varlık vergisi !iBtel.ırı UM ecın .. I Muhastmlar arasında diiş.man. dir. • 
"Jl ttlr. Şehrimizde bu ııeretı memıc. t.k arttıkc:a bitarafl:k da o nis- Yakm ve orta şz:'kta ask::rı va. 
ı<et vU!feslne varlığı n sbetlnde ıo- bette güç'eşiyor. Tlirkiye Cilmhur-- rlvet hiç ş~p!ıesiz An'car·ı lıükü. 
tiı&k etml§Ur. vua.yet 813823 lira 1. r""isinin bu mUıpıhedesini on-:!an metini me~l"Ul edece!: vU"'lttc:iir. 
d~mektedlr. Listelerdeki b•n Ura !le evvel Portekiz hUkfı~et r!ia' Sa- Harp M·sır ve K~ .. u•slııtd'i bütUn 
c.rdıı.n yukarılannı n~rediyoruz: ia1ar ela y2;omıııtı. He.rp uza<'1u;a 1:Mdcti:,•le devam ediy,r Bu lıorp 

Nuri Demirağ Çimento Fabrkası o l:'lrbe gir~n mill~tı:r diit\r'cri. İran ve Iruk'a kac}ar da tevessü 
tı:oaat mllteabhltllği (8000 Hal m Q-!r rinin keneli e:~yrctlcrine i•tirnk c~ebil!r ve Türkiye de he~ tarnf
çı 10000, Salih Alson 11000. Yarıl ctm~elerini V:t~ide daha nz an- tan hnrel:ettc olan ord•:l:ır.a ~ev
.ıJevletoğlu 10000, Murat Yıldız lOOOJ, !;yorlar. Her~ik· taraf rta. herkt':lin ril~bllir_:. ~lm~i~·e. ~lrt.ı;- t:ımnın}
Bakruyan lğya 10060, Ovak Çakn" fa~·.'!alenacarı yeni bir dUn 1 1 ni. ~·~tt mU~1· esını ıstıhdaf eden l•ıg 
10000, Tank Koyutll::k ve Mahmut 2n!°ı kurm ı~a uğrnştrkle.nnr irlıfin b•r t•.hlıke zuJ;nr etme:nw .r. y.~
Pekaoy 0000, şevket Erl~n 750(,, tdıvo .. 1~..r. ve bu l'eni düu~allan k?t ~ır rok mıs~J}~r .g7~t~r.l~bılır 
ı.tuata!a Güvenaı 5().)(), Hllseyln A· istifade l"deceklerin nr.ıitn•la ba- kt; bır hUkümetın 1:t~k al'. sevkuı. 
v:uıauk 5000, Halim özden 5000, Ma. zııa .. ıııtn bu i!!de ke'ldıl~r::te dü- CeY!J! menfP.:!.tlı:r ıçın bır engel 
r·o Danl§ 5000, Rahmı Çeltekil 4177 Fen hlsselerinı tekebblll ctmcr.ıe- teşkil etme."lliŞtir. 
ı:.ra 68 kuTU§, Sabrı Çeltekll 4000. lerıni gU~l!ikle kabul .. .ıı;.,:ııar. Bir taraftan bu vazıyet hükü

<..cmaı GöncU 4000, Şaban Günde' Bitaraf htikfunetler ·:h <unutma. metin teyakkuzunu artrrtrl'!t~n, di
tOG-O, Kadir Uslu 3000· Ali Rıza P~ malı ki bu kgtcgoridc. tııı,·ı·:re an- ~er tnraft:ı.n da milleti telai:ı. dü
ker SOtS,50 k. Haçar Ha~ SOOO an"vl bitanfl·ğı co,ayısilo: hususi ~Urmil.ş görünüyor Ve mcı:nl .. ketin 
Hatice Göze ve SUleyms.n Haraı:çı t'ir meVki is~.ıl ctmek~r.rlırl mil- istiklfilini tehlikeye dilşUrccek en· 
2500, Nuri Sezcner 21500, 'flcaret B.r. cadele h:ırlc; k'!lmalar1.1• ı hikme. trikal~ da artınycır. 
t•g: 2700 Sadık Diri ve Halit KöprUcU t nt pnlatmıwa 11ih'cı .. ı\'nr.ar. İs· Nett<kim cUınhurreisi İsmet t
t~OO, Cemal Haddat 7000, Rahmi Ak. met tnl>nU. BUvllk Mil'e:- Meclisi nr.ı~U de "hakiki kuvv.ctlerim'ıe 
ı:a 2500, Alı Rıza örnek ve oğlu Se.. 1,uzu!"llnda şunlan tekrarltıdr: t~şevvU<; sn(an telii.ş ve man"?vi 11-

Wıa:tln 2500, Bahri Uııaal ve oğulla• "Türkive anlaşmatar•rı'l ittifak. urap rtizgô.nnrn estiğini"', ''ve han 
ıı ve Cemal Muğulkoç 2500, Em.n A· hınn:ı ve dostlul:le.nnıı tn~aınen gi ecne?i milletin h~sabma ~alııı-
1 göz ve Mustafa Yaııner 2250. ee1a.1 saıhk k~fa·ca'kttr. Herh ırıı:ı bir bil- tıklnn bilinmiyen potitikacr, spe
ve Bekir Yerllyurt 225J, Muatatı. k!ımetc k~ı olW'S:l ol'suu her tür kutAsıyoncu ve hilcl:nrlnrm,, mev-
Murtııza. oğlu 1800 ~za Yurdakuı - aw:w cudivetini söylüyor. 
2165,75, Evkat ldarcJi 7863.50 Top. Cilmburr~isinin nutku, butilu 

Bµ iç entrikalar hükumeti icra- mı 390 lruruı.ıtıı. 
utına Z."r:ır verıne,ttt'n haR'ka bir 1 OJrendiğımize göre bazı Suri. 
ı;:eye yaramaz. fakat Ankara rica- yeli ~lrcılann piya.8aya mildab.ı· 
linin bu entrikalnnn ~er~es+;c;c ın- leleri neticesinde aten fiyatları 
ki~afma müsa:ıde edecekleri rek bu Sl!I'et c yenid~n yUkselm.§tiı·. 
ttz mP.muldUr, j Snrratu.r, .Suryiede bir Rcşadıye 

Kem!l P'.l.~nın tabiutınc!l gev- 1 altınının en az 35 lira, Balkanlar
~cklik yoktu. On':.!n halefinin de, ela 60 lire olduğunu ııöylemcktc
ıni1Ieti"l tclaşııı:ı iı;aret ettikten dirJer. Faknt altın ihraç e<bl(mi
sonra. Türkivcyc C'.s.hsır.a ve ken- yt·ccğine g.:ire alakalı ma.kamlarm 
dıni ide.re ('d..,nlere it'ımndını, iade bu husı.v;t~ dikkatli olduktan mu· 
C'ttire"eği d~rpi1' oluna"Jilir. hakke.ktı:r. 

Rus çelelef i 
lçı asker dolu üç kı§layı 

berhava ettiler 

ltosko\'ll, ıs (A.A.) - Beyaz Rus 
yada Vele.ekol ı:cvreı>tnde hareket y':I. 
pan çeteler 5 dUşman tren nl yol • 
dı.n ı:ıkarmışlar 6 köprf\yll havaya 
u•.,'llrmuııar ve Vilelııkaya ı:evreslnde. 
:d Krl!a dilşman janiarme kumanda 
nı dahil olmak üzere 1000 kadar Al • 
man er ve subayını yok et.m!§lerdlr. 

Bundan ba§ka çeteler, 18 Alma. 
mn ııah p bulunduktan çlftl!lder bina 
lnrını yakmııılardır. Sımlar eon za • 
man arda A?manyada.J gelen ve k5y • 
lf'J Uıı topraklannı ele geı; reıı malsa. 
b.pl&rldlr. 

Vilelakaya getelerinden mUrekker 
~ite bir mutreze !ç'nde Alman as. 
kert dolu S Alınan ktşıaıımı havaya 
ı.~urmuı ve mUııtevlllerln bir yiyecek 
,•eposunu yakmııtır. o----
Yuğoslav başvekili istifa 

ediyor 

L<.ndra, !8 (A.A.) - Yugoslav ba§ 

veldl Yovan..:>vlç, ka•dnenln latlfıumu 
krı:.ı Piyere yarm vermeğt kararıaı • 
t:rırıııtır. 

Yovanovlçtn yen kablneyı kurma. 
(;"a memur edileceği ıamlmaktadır 

---O· -

RuzıJelt amiral Küningama 
niıan ~önderdi 

---o-
Avni Sakman lzmirde 

Ticaret vckA.leti te~tlandır. 
ma umum mUdUrtl Avni Sa.km.anın 
~rhr.imize geldiğini yamıf§trk. 

Umu..'ll müdUr, buradan Bun.aya 
oradan da İzm.i.re gitmiştir. 

Kuru üzüm fiy•tlan 

Kuru UzUm fiyatları ihracat do
lnyr.'!ile, yüluıelmeğc baıwm.Jltrr. 
45 kuru38- kadar dti§en birinci ltu. 
ru Uzli:nUn toptan fiyatı böyldik· 
le yilkseler.ek 55 i bulmU(I, dlln 60 
kuru.53 kadar çıkml3tt. 

---o-
Cenubi Fran•a •ahili memnu 

mıntaka ilôn edildi 
Sem, %8 (A.A.) - Nl•ten alm&n 

.'ıaberiere göre, Alman ve tt&l1anl&ı' 

.~gallnden ıanra, Niaten K.areD,.a,.a 
kadar bUtlln Kotdullr ısahll boyu 
:nenınu b6Ige ll!n edllmtıt.Ir. 

--\)- -
General Sikoraki Mekıikada 

Meksfko ıs (A.A.) - .Dlhı poe lıa 
•nya gelen Polonya be§Vuill renera.• 
S korald bu sabah Avllla K&m&§o ta. 
ratmdan kabul edllecekUr. 

General, Atiye YBPt'tı deıuçte aı 
UkkAnunda Mekalkad&n blrletllı: A • 
•rıerıkaya gfdectl'!n1 ft burada• d& 
Londra yoluyla Rtıça,a ftl'&cafab 
•lSyleml§tir. 

o 

rak Malurulleri O!iııi t250. lıfevlo.de n ve ŞUkrtye 1000, Ömer ve Mehme• A vrı.ıpade o'c~uğu J?ibi, mcml:zt-tin 
Karapolat 1500, Ali Rıza Çam 1500-, CILmtızcu 1000, Tah.r Dlvrik 1000 mllşltnI oh.r. iktısadt vaziyetinin 
.Murıııs Köpta§, 1500, ŞUkrll Surek Memet Gökçe 1000, Memet Ah Es. ticaret ve s:ınayi s~ıb~stisi namı 
2500, İbrahim Karayapralc 1500, Ali lrlci 1000, SUJeyman Eker 1000, HU. ııltrnda menf P.Ettı;t ve entr'kacıl?.l' 
Karakts ve oğullan 1500 Ali Rıza ııeyin özde.mir 1000, Bekir Bey oğlu t~nr·nd:?..n istismar olunc!uğunn 
Elçi ~. Kemet SanöncAr 1200, Abo ~ıu Cemal karıaı 1000, ~kir ~ telm~dc b~ nuyor. eoztıyli, ~ ( A;A.) _ ŞlmaU Afrika 
-ıı:ct ""l'lPt ve §erikleri "1000, Zıya Öz. 1000, Milstcktm Türkler 1000, Artın R'Jnda.n l>a.Rka "muhteris potiti- Anı.er kan 1tuvvet!crf ba,ırnmanda•ı. 

Lübnanda harp verriıi 
alınacak 

d~ı (otel ve kıraathane) 1000, Derw (,ankaya 1000, lsmaU Adıgüzel 1000, k'lctJar ır.illi irade fcvkin<l~ lıari. general A:funhovcr tngll!z amirali 
v:ş Uılu ve HUaeyin Buca~ 1000, Şev. Şakir Atak 1000. et v~ d?.hili bir politikt. takip celi- >;jr Kilnlngamı Oezay'rdek: evinde Z1 

ket Çubukçu 1000, KA.m!J Kitapçı Bund&n b&§ka ı adet 900 b!r 850 yorla:-." Bıı 9Özl~rin altında g'z'e. 1 ~et etm~ ve davetljlerln huzurund; 
10(10, Tuta.t ve Ovak Akarsu 1000, fkı 800, on.ki adot 7ro H adet 100, I ~ ll:JS Ruzveltln am'ral,. g6nderdllt nL 

<'8man aıııer 1000, şukrn 0emırkoı ırıerkezt se8110 ura ~ kunı:tur. ~'\':& Gememell ·: ·--0--

Beyrat, 28 CA.A.) - ı;~k~ 
met, bu sene sonunda bOtOn tUe
carla.rın 194.0 ve 19il aene'erin· 
de-ki kan.nçbr:ru bildinneletini 
tmr:tmh,tir. Edy1ece bir h&rl' ver. 
gisj tarhJ mUmkOn olacaktır. 

Ağç&ll A§lr 1000, Dlkran Boy ı 000, lt adet 600, 157 adet l!OO Ura. vllA.yet 1 
1 

~n' göğsU.ııe mııurml§t!r . 

1<<>0 Ahmet Alagöz 1000. ztya au. SU§ehri: 2s mUkellet 1911150. Laval muhafızlarını art\ır-
11 Teneffüs yalnız vUcudU.ıı zehir- dak 1000, Emln Kuıdarcı 1000 Ab· Hafik: 12" mUkelle! 735000, ğ 

1
.. . d"· 

!erini dcfetmeğe mahsus değild,r: is. met ve Etem Çınar JOOO, Seyfetttn Kangal: 58 mUkelıef 86300. vıı..~o. ıon fıkruında o kel!.meyl ma a uzum gor U 
FuzUli'Jen: 

b.ı.tı batında yorgan ııaatıerce nefes B&§&ra 1000, Ahmet özk~mab 1000, GUrlln: 27 mtıkellet 211000. :rıud.tı'mda.zı elbette Plıman oımuıtur; T.nndra, :?8 1 A.A·) _ Amiral 
atabilen klmııelerln çokluğudur ve eı. Bekir Aksoy 1000, 1at,lfan Kaplan Koyulhisar: 16 mükellef 8500. z t'a muaabh h (dlllrt.lıe) lreU:neııtııı D.ır'anın k:ıtlin:tcn sonra ı Aval'i 
Itır bayvanlan da havası bozuk ahır 1000, Agop GUrUn lVOO, Sami Oçler Şarkışla 101 mükellef 184200 (clellrMe) şckllı de çıkarmıı. Kendi· muhafazayıı memur kuvvetlerin 
ınrda nefes alabiliyor: eu halde nefe9 :!000, Şakir Delikti!.§ 1000, Vllhan Çı. Yı!dızell: 110 mUkell"f 57850. a burada olup da (Ne demelt ! > tık- lir ınislı artırılmış olduğu !IÖ:\-1en. 

...... ! 
Bir yıkan vardır demesle, ......... 

"9rtlumll 
Her ıönm &)'b etti Uıı.i dl*W sll9 aJmamııktakl bUytlk u:tırabdan, kalb nır 1000, Mustafa KUc:Uk 1000, Ka.. Zara: 102 mükellef 70350, rasını yazsaydı, 1Uplıe yok. lıic bir mcktedir. Kenclisini ziyaret et • 

He kan cevelA.nmın Ahenglnı muhata... d•r Bakan ve Pozarıt l Mustafa Divrlk: 85 mllkellef 24900. L,ct· fark gösteımed.ğf için (kahra. mek istiycr.ler bUrcıya aı·nmarlan 
•da tenettUılln bllyllk yardımı oldu. GaztlkUçllk 1000, Hacı '.)alim Say Bu aureUe vilAyetiml.dn yekO.cu m.tn".:ı.) demeli. (dilhiı.ne) dememel•, evvel btlyilk bir dikkat ve ihtimam 
l;;J aiıla§ılıyor. ıroo. Hamdi Erturer 1000 Celil Çt. f.4~ 828 Ura 55 kuruştur. C:erdi. la Ar:ın::ı~ktadırlar. 

rtrıtaımı: 
Eyled.lm tahkıyk: ıermeı ldDıııle Jo1E 

c&aAtıum! 
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AŞ_K 
1r A e & •ı 

REFiK AHMET 

SEVENGlt 

Diye cevap vermit ve aralarmda ne
zaket hudutlan içinde kalmakla beraber 
oldukça sert bir hava içinde geçen bir mü· 
nakaşa batlamıftı. Alit, alaturka muıiki• 
kiye hakaret edilmesine razı değil~H; bu 
bahiste o zamanlar hatta epe,t de ileri gi· 
diyor ve alaturka musikiye kllrfı ıöıtcri· 
len alakasızlığı milli heyecan-:lan mahru• 
miyete kadar varan neticelere bağlıyordu. 

Kimüran, arkada§mın bu bahiste fazla 
sinirli olduğunu görerek ıusınuı ve mesele öy 
lece kapanmışt ; fakat §İmdi Alitin alafranga 
musikiye karp gÖ"t-rdiği yakınlık Kamürana 
bu eski münakaşayı hatırlattı ve bir gün 
kendisini tutamıyarak Ali§e küçük bir tariz 
de bulundu. 

K.amüran, ba§ka sahalru-d:ı olduğu gib", 
fikir ve sanat davalarmd!l da hemen hemen 
hiç bir lröklü bilgiye sahip olmadığı için Ali! 
onunb sadece h:ıfif mevzular etraf mda ko 
nuşup geçmeği adet e:linm"şti; bu sefer de 
ôn«: fazla e -mmiyet venniyerek: 

- Alafranga ••• dedi, dostum, evvela 
bu ke1"meyi kullanmaktan vugeçelim; ala 
franga mus.ki ne demektir? Sen fransızcayı 
b... 1- ·yi biliyorsun, bu kelime olsa o' 
f ~·- ' l" e n-öre mu~"'i ,..,., .,a•'T!"\ ... t>'e--e'· 
bir t ~ · in bozulmuı, tuh.,fh~mıı ve garip 
bir m · e~ "' I§ şekli olacak 1 

Kamürnn: 

Diye cevap verdi ve ilave etti: 
- l§in içinden söz hüner!eriyle ııynl

mağa kallana ... Alafranga musiki diye:inı, 
Avrupa muııikisi diyeli:n, Garp musi!dsi di
yelim, ne is~eraen diyelim ... Bu kelmelerin 
hepsiyle söylemek istedi]im!z şeyin ne oldu
ğunu elbette sen de, ben de b''iyo:·uz! 

- Zannebniyonmı ••• işte e.stl mese!e de 
burada ya .•• Garp musilmi deyince bana öyle 
geliyor ki sen cazban:Iı anlıyorsun, bense büs 
biitün bqka bir şev anlıyorum; n~hun elem• 
lerini dile getiren, insanı mü1·hemiyetin sD"la• 
riyle saran ve derin düşüncelere gömen yük
se musikiyi anlıyonnn ! 

- Ne anlarsan anla. .. Şu b"zi.mkinden 
eski yalellerd~, ahlı oflu şarkı'ar&n, düm• 
teklerden vaza ç"yorsun ya ••• Sen ona ba!'.! 

- Kim demi~, kim demi5? •. O senin 
yalel, dümtek deyip kolayca geçf ğlıı §ey, bi
ze çok geni§ ve öz!ü bir mazinin mirasıdır ..• 
N a.sd vazgeçerim? 

- O halde Bethoven, Şop~,, Bah ne 
oldu? 

- Onlar da yerinde duruyor!.. Güzeli 
nerede bulursam omdan alD'DD ve ona sahip 
olma;;a çalı§nıtı ... 

Kamüran esas d1va ha' f<m..1 ki n··na· 
kaıllya devam etmek ku xe!in:le C.:efl "i; son 
cümle ise onun d:>1nı~'an clolı"uya pratik ha· 
yattaki ana prensibini ifad~ ettiği Hn me ea 
lenin basitleştirilmi, manzarası karı:smd.;ı 

teslim olmağı kabul ederek: 
- Ha •. o ba§ka .•• 
Dedi. Bir saniye diifünerek: 
- Doğru. •• diye ilave etti, İn!an güzeli 

nerede buluna oradan al.malı! Bu güzel cüm
le ho§uına gitti be Al:§ ! Büyük söz bu ... 

Ve hah· s böylece kaparunıt oldu. 
K&ırı1randan aynldıktan sonra Aliı me

seleyi düı ünmekte devam etti. Söylediği aöz 
doğru mu? Güzeli nerede bulursa oradan al
mağa ve ona sahip olmağa çalışıyor mu? Ha• 
san Amcanm ve muh~:inin teslri i'e Şark mu
sildsinin olduk? zevkine varmağa başl:ını?f • 
b; Gaıp musikisi hakkınd1ki bi'gisi ise iş.c 
tamamen nazari, ezber, hemen hemen tatbi• 
kataızdı; kendi ken~İ!~ne: 

-· Garp musikisi hakkında malUınat 
sahibi olmak baıka, Garp musikisinden an• 
lam.ak ve zevk almak yine başka ... 

Diye düşündü. Elena'nm Garp mua:ki 
kültüriine sahip iyi bir piyanist olması Ar §:n 
bu musikiye ~ sempati ve alaka aöstenne
sine sebep f'.llınu§tu; fakat bu musikinin zev
kine varabil-:ilek için onu çok, pek çek dinle
mek, ku1ak terbiyesini tamamhm:ık lizmıdı. 
Ali-; o r,~·:nden sonra Beyoğlunun büyük ve 
mühi:n s~lonlımnda verilen konserleri ka· 
çır.:ram:.'l;ıı çal·şb, Fransız, l~a'yan ve Ahıan 
l<lü-,!crind"ki musiki toplan!ıl~m-a kendisini 
Elena ile birlikte davet ettirmek için çareler 
aradı ve bu imkinlan daha ziyade Vivi'n;n 

ve Elena'nm ahbaptan vuıtuiyle buldu. 
İnMn güzeli nerede buluna oradan al

malı ve ona sahip ohnağa çalıpnab 1 

Ali~, gözünde gittikçe büyüyen ve mi• 
nası ehemmiyet alan bu aözü IAf uumcla 
nasılsa söyleyivermitti; li.kin gün geçtikçe 
musiki &abasında olduğu gibi kadın mesele
lerinde de aynı prensibi giibnesi lazım oldu
ğunu ve E!ena'ya saplanıp b.lmanm mlna• 
sızlığmı düıünmeğe batla4ı. Madam V"m'nin 
ifadesiyle '.büyük, çok büyük aileden" olan 
Elena'nın hüviyeti y&V&f yavq anlatdmafa 
b&flanmıttı: Buradaki ltalyan bankumm 
eski müdürlerinden birinin km. .• Oldukça iyi 
tahsil görmüş, hwusi mürebbiyelerle büyü
tülmüş, Milanoya gönd~rilerek komervahr 
var tahsiline baılatdn111, tatilde utanbula 
ailesinın yanına gelirken yolda rut ıeldiii 
bir delikanlı ile, beş parasız bir müzisyenle 
seviıerek tatlı bir maceranın heyecanlanna 
kendisini kapıp koyuvermiş... Beyoğlu eğ
lence yerlerinde vaktiyle çalq.mq ve tekrar İJ 
aramak üzere İstanbul yolunu tutup buraya 
gelmi§ olan çalıgıcı bu itte büyük ümitlere 
kaoılmış, banka dire'·törüne damat olmak 
hülyaları i~nde bir kaç tatlı gün geçiımiş, 
kızın babası ailen;n terefiyle uygun sayma· 
dığı bu izdivaca razı olmayınca çalg cı kızı 
ka;mp aileyi ıılo§lmnağı tecrübe elm:, .. 

(Devamı ıJar) 





_,_ 
Mecliste ':1ü2akereler F rai)SıZ Suıilatis~ 

Enrakli Jandarma müttefiklere iltihak 
subayları etmek üzere 

Kaza jandarma komutanlık
larında istihdam 
edilebilecekler 

i\.ııkara, -· ~·' .t\ ı - H'l\ 1ıll ~Iıl
kt Hcc· ı.si bugiın Şenıs~ttin Chi. 
n ıltayın bn~kanlığrnd:ı yaptığı 
t pl1'ntrrl:ı, cel"c-nin acı}ma!ını rnu
tcnkı" Elıızı.Y nı ~ husıı Fuat Zıya 
r.ı, ilter: nin vefat ettiğini bıldı
en P.aı:1 ekfılet tezkeresi okun -

·; ''e hatıra'S!n'l hurmeten iki 
ak k:ı ay:?kta s'"klıt c-tiilmiştir. 
~u • '·:ı srı:1r11 soz nl.:ı:ı Dahılıye 

ekili R ce~ l'ek:r, ;relen evı ak 
rastnd~ b ıluran Ye jamiamıa sıı 

a\lıgın~ı>n miıte!::ıit yıizl'a~t ve 
•te!.?'men'eıın kaza jandarma ko

mutnnhklıınnda i tihd:ım crlil:-re
ı~rine muscı:ıde ver.::n kanun r.ı:k. 
münün t.:"atı mmı·na ait l:iyih:ının 
1 ,zı:m1ma men?: ruımamevc alır..ıı
rak milııtaceli) etile mtıznkerf'sıni 
ıet•mi~t·r. 

Bu ta •erı kabul eclilmis "e kn
nun müzak~re ve ta"vip olunmuŞ
tur. 

n12 n-~li yılı mcva7 enei umu
l ıi ·e k nı•nun<ı h:ığ'r ( a) ve \ :! ) 
'tvc }erinde de~işikliık ~apılma -
•na ait kamın Jayi!ı:ısı 'f'a ıı:üza
•re v~ k~· ul edilmi,, İllpençiye.ri 

ve tı hi müstahzarlar h~kkında
ı kanunun bazı maddeler·nın de
i'ltirilme:::: ve yeniden baz! hü -

k lmlc-r konulın:ıc:ırna ait k:ır.ıınla 

Maliyf Vekaleti ıı:, s huklik mı.;şa
virliğınin, muhak'!'mat umum mu
rlUrluViınün va,.ifelerıne, ~evlet 

. "alarıntn takibi u.su.ller"ne \"e 
rkczle vılayet ke.drosunda de

~ı ılklikler yaptlmMı \'e kamnc "Ver 
isi kanı:nuna tir madCe ~klen -

meıııine ait .knnun layihalarının da 
birinci müzakereleri yapıhnıı;t:r. 

Meclis gelecek topkıntwını çar
amha gilnü ) apacaktır. 

- ---oı-----

Ana karnelerden 
nasıl istifade 

edilecek! 
T1caret Vekaleti hu huıuıta 

bir tamim yaptı 
Ankal'a, 28 (l akıt m11habirı'n· 

d~n) Tıcare;: VeKAletı 11eıış
IJ\ef: gelirli :tart sahiplerine ikın-
ikimun 1943 den sonra kulJıanıl • .,, 

mak i.izere da.ğ:ıtıhnış o'an karne
lerin kullanı!I tarzı 'hakkında aşa
,.ıdaki noıktalann dikkate alınma-
·nı t2lllinı. ttnıi~tir: 

1 - Ana karn~Jer de~şmez 
.!lirlilere yapılacak he-r ttirJü er
ak ve ~ya dağıtrlma"lrnda. :iıstih
kakın tesbitine e!LaJS teskil ede • 
'ektir. Tevziat sırasında kame -
"" başka vesika aranmıyacak -

tır. 

C!butide bir İngiliz heyetile 
müzakereler yapılıyor 

Nairobi, 28 (A.A.) - Nairobi
deki 1ngiliı mahfill~rinin nıiltalea
Hna g:ire, Fransız Son1al'.o;ıipin de 
cJiğer F:ansız mcnemlekelcrine 
ihıhak etme'Sini temin makı;adile, 
Cibııtide yapı'an mi!zak.ereler yn
.ktnda bir net:ccye bnğtm:acaktır. 
P.u mü~t mkkelerdeki Frat?Mz 
;!"arn 'zo:ı:ı;l•l.ık~ son glinl: rdc c ı. 
ka:: ~eneral Fovke:1 ,.e Kahirrde
ki fn.,.i!'z devlet nuırnın muavıni 
Hopkinsondan mürekkep bir he -
yet Cibutiye ~itmicıtlr. Heyf·tL: u. 
mıımi vali ve-kili g!'nCrdl Dupon a
rıısındf'. iki gün siıı en sami ni k:ı
nu<ıın'.llar clmu<1ttır Fransız Sc.nıa
lisi lıelıkı <!a heyeti sarıimi:retle 
karsılam1<1tır. 

--·~--O·----

Ualyada şeh =rıerin 
tahliyesi 

Tiiccarların hareketi yasa!< 
edildi 

Zürlh, 2R .A. \.~ - Burada rı
kan ''Di Veltvohe' gazetesi. müt
tefık hav:ı. akınlarının İtalya la 
doğıırduğu karı~rklrklığ! a<·ı~:ı nrr 
maktadır. Şehirlerin bo:;a!tıJmc.M 
ünce halkın arzus~na bJTakılrr.·ı; • 
t:. 15 eontesrincle neşredil~n bir 
kaı arn.ame ise şehir mı.il tecil.er! • 
ı:in büyük ~ehiı'lere 50 k:Iometı-e 
~·akın yerlere yerlesmr.Jerini yasaic 
etm('ktedir. Bunun neticC'3i olarak 
evlerinin bulundu~u ııehirlere ya
kın Yerlere yerlt-ırr.js olan binler
ce kims! bu )'erle!": bırakarak y0l
!anna tekrar de\•am :zorunda kal
mışlardır. Hc:Ikın tcnkitlerı bıı ka
rnrm da irtalinc sebep olmuı;tur. 
Tüccarlann hareketi ya.s;ık edil • 
miştiı'. Bunlardan eııyaJcı..nnı mc.h 
zen1ere kapıyarak hareket eden 
bir !;Ofu ticaret patentelerini kay
bedeceklerdir. Ş~hir bölgelerinde 
fiyatlar mütliis bir ~l"ki!de artınıŞ
tn"· 

Kanadada mü',hi, bir tren 
kazaıı o!du 

Alnıonle· 22, <A.A.) - J\:ıııacla-
clıı şimıli~e karlar Ytıkıı:ı Rt"len en 
lAhim lirt"n knzıılarınclnn hiri rlü•ı, 
Almonle istuyonund:ı olmuslur. 

Bir a-;keri lirl\n islas) onda dıı

ran bir ~oku lireninc çıırp.nıışlır. 
33 kişi öJnıiiş 'e \ ii ~ kisi de yar::ı
Iannııştır. 0Jr.nlerin ~oj!ıı sidller -
dir. 7 asker de öLmiisliir. --o----

lıaeraı .Jlro 
(Ha,ıarafı 1 incideı 

General Jlro, gene"al dö Golıe iş 

l1~rlif1 yapmağa. Amade o~dutunu bil: 
c!,ı nı:otır. 

Ö"'renildtğine göre, genE'ral dö Gol 
de, Fransız imparatorluğunun bütun 
ir•,vvet)erı. arasında. bir biı ıık kurul _ 

2 - Ana !karnenin ic sahifesin
<ieki yirmi beş oolıned<:n G n u;ııa
r ycı kadar olanları :ekmek ve ek

eoklik hutuha.t tevzHne tahsis e
dilect"ktir. Bu ıııiretle altı n~nıa
ı ava kadar olan kl!ponların her 
ırile ititihkak sahıbi her ;iki ayda 

Lır ekmek kartı veya ekmeklik maııına tamamile ta~-nftard:r Muhıı.. 
hububat al:ıca.kt r. rlp Fransızlar tetkiJAtınm dUn neşrE-_ 

3 _ 7 numaralı kup na. muka- c ilen bir tebllğlne göre dUn top!anan 
bil ıkincikanun _ Rabat _ Mart .ay- m'ıll konsey, ,.mail Afr ka hAdlseleri 
ll!fl için ~aprlacak ~ker tevzi&.t:n J>in Fransız milletinin ve jmparator. 
d istifade olur acaktır tuğun harpte blrteımPsl bakrmrndan 

4 _ 8 \e daM. yukanda.ki nu- muhtemel neticeleri Uzer.nde mUZll 
m talı ~~elerin iıa.,ı:;i teovüatta4 l:erelerde bulunm~tur • 

ne~retlifkullanllaca.ğım,lTicaret· DUn Çörçil, ötle yemetını general 
VekAICti ayrıca biMire~ktir. dö, Gol. ve. muavini general Kast!yer. 

- · - - -O <'ıö la. VJjerıe birlikte yemtııtlr. 
Edimede yokıullara yardım Nlh;Yet bugün 1u keyfiyet de ıt{'a 

tedbirleri alınıyor Oll;!,n&bllir ki general Kastlyer dö •A 

1Vıjerl, aon zamanlardıı. general d:l 
E-;Hrne, 28 (A.A.) - Bugün• Gc.l ta~atm'dan bir vaz·te lle Cezaylre 

parti binasında valinin ba~kaii~ fgı;ı{dertlıb.lfti • 
ında parti ida-re heyeti il:"Yafchiri1 

cemiyttlcrir.in h~Jkevi kolbgşkan~ ŞiMALİ AFRIF\ADA KURULACAK 
larının, belediye ırei~inin,'t maaıi~ TEŞKii.AT 
atidürUnün ve pa.rti ocak reisleri
n n i.!Jtira.kile yapıl2n bir toplan
tıda lhalkın mübrem ihtiyaçl:ın 
1:.ıılhıı&~a "erinme darl:ı't.ııd:ı lın
lunan yurtdafarla fakir ve gıda-

% 1alrıbelerin durum::. tetkik edil-~ 
miştir. 

Uzun ııiren rniiz:!kerel~rden 
sonra bu du.rı.ınıda o1an yurtdr.:.şlar 
ı 1n .qevleri açıJma-ıma ve dem:!} 
~i ım gelen çalışmalara. ba<ılanma
sına karar verilni~fr. 

·---o--
Ç1ne asker nakliyesi için 

planör verilci 

J.oncl n: 211, ( .\.~.) - Birleşmiş 
11 ·ller lıırafını.lan Cine 100 plii 
r ~ 1.ın:ırrrleıı nıi·le5ekkil bir 

Londra, 28 (A,A.) - Fu radyosa. 
:ı:ın bildirdiğine göre, şimali Afrika. 
dal<' muhtelif bölgelerin faallyetleıl 

arasında bir Ahenk vUeude get!rme!< 
mllksadlle b;r korporasyon teşk'l~tı 

k:ıruimuıtur. Bu lel'lk!llt, maliye, i:1 
til:sal ve dış ticaret olmak Uzere 
Uç l!:sımdan mürekkeptir, Tf'şkllltl\. 

ii<lt.ııa.t umumi delegul ba,kanhk ede 
c;ktlr , 

DÖ frOJ, EDENLE r.ORt'STÜ 

J,onrJr:ı: 28, ( \. '·) - :Muh:ırip 
Fransızl:ırın ~eri Rencral Dö Gol 
hu~iiıı harici~ e nnzırlı~tına girlerek 
haricb·e n:ızırı M. Edenle görüş -
müştür. 

;ark c~?,~~~n~~eh Napolid9 bomiıar- ~1maU·c11ıı~,, ııı ı inciı! ı, 
Böyle bir taarruz olır.a:mşttr dıman kurbanları 1':1hirc: 28, (.\.A.) - LılJ.\ ı la 

ve Kaluga uzun zamanc!anlx·ri Sov kovalıyanlarla kaçanlar şimdi llır-
Yct lıatlar:r.ın c;ok ~erilerinciedir. Son bombardımanda 600 clkebir vadisinin. arızalı ~·cucsine 
Almanlar, hakiki ınu~arebelerin ••• "'ld"' 400 k" . I -' 1 geldiklerinden sekızınci İngiliz tır. 
l'ere,·an ettıiY' , ... ortluların·n bez h.ışı o u, 1~1 yara anoı 

J .,ı - : • dıısıınun ilerı lıarckclinin ~ .n aş!.ı.· 
gun ha~·nde ka<:~ıkla_rı ke~ımıe: 7 Ziirih: 28, (A.~.) _ Ilıırayn ı.ıc· ı mıısı mııhlemeld:r. 
den efkarı umumırenır• . dı_klıatını 1 len holıcrlerc güre 4 1Jkkı1nunch Kahire: 28, (A.A.) - İlalyan-
lıaşka. taraf.ara !}ekmc:-k ıstıyorlaı-. ' ' 

Orta Don ~ene:>İnde X:ıpoliye :rnpıl::ın nkıııda en ıız liOO lnr, Romıncliıı Trahlusg::ırplc dö -
l\fosko\'ıt, 28 (.\. \.) _ Sovyeı; ki~i ülıniiş. 400 kişi de ynrıılaıııııı·1· iliişnıek niyclindc olmnsımıııl:ın şiip 

Haberler Elırosu tılclir.} or: lır. Liııı:ın ~enesin deki hns:ır c:ık lıel·e h:ışlnmışlnrdır. tınlyanlar, ı\l 
Orta Dor. çevrefıinde kuvvetl~ri lıii)iik olınuşlur. r.:ır, hirkaı: falın nıııııltırın \'apurlnra lıindiklcri sıra 

ıniz taarruzlarını b:ıı;arı ile geni'J• ka ve ıno kııdar ev lıını:ıınilc yıkıl ıla kendilerinin ilerlemekle olan, 
letmeğe devam etır.işlc:nlir. Mu_ ırıışıır. fıı~iliz kıın-etlcriııin J,arşısıncla 
r.aripler iki g-unlilıc c·u:> !ima sıra- yıılıuz kalm::ılnrınd:ın l.orkmakla • 
~ıncıa ao mesku:ı mahalli ku'l'tar. Fransa • Almaay a ı1ır1ur. 
m!şhr, 3 biı kad:ır tlti;;man er tekaıı. mlzaJı&rl• Alınan kılal:ırı, El Aı:ıheilach t 
ve subayını ôldürnııic:Jer ve 1700 • ilihnrcn ı:ırrılıırın h ırekcllc~ini des 
esir almıslardır. Jar yapılacak teklemislerdir. Fı:ık.,, hu lı:ıl, bn 

Bundan l:z.ska kııv·ıctlerimiz. işin Hniden 1ı: 1\, nlnrn düşmiye 
üç t:ı.nk, fl8 top, ı;7 mıtrahöz, l 1 BerJin, 28 (A.A.) - Vışini:l <"eği manasına gelmez, zirn Rom.ne 
mayin atıcı mak•nc. sn otownhil, .salftjıiyetli mahfillerinden öJrc nil- lin k<'ndi hvYetlerinin lınrp niza"" 
120 kasa ohus mermisi ve ra~kı tı :ğine göre, Fransız Eaşvekili La- mıııı cleğişlirmek i{;in nucralın 
harp malzemesi ele ge~irmişler va'in Führeri umıuni kar.ı.rgahın - J;ıın-elli lahii mevzıleriııi kullıın • 
dir. da ziyareti esnasır.da iki mem - nınsı ihtinrnl rlııhi!indeılir. 

ır. ~ "' leket murahhasları arasında tek - C'ezayir, :!8 (A.A.) - Tunusta 
l\fı>ıı;lrnva, ~ ( A.A.) - Kra~11aya nik ghriışmeler yapılması k!lrarl:ııt yağmur yağıyor. DUn 3('1 s:ııtt d~ 

Z\·e~cla gazetesinin muha~irine gör~ tırrlmı§tr.- Bu görüı:melere yakın. vamlr bir surette yağmıştır. Kara 
:,:,·vyet kıtaları orta Don bölgesinde da başlanacağı bi!dirilmı•kterlir. hareketinin mahdut ölı:üde oldu
gem1 bir cephe taarn•7.!aı ına muve.t. li'akat Fransız muraht.asları:::n ğu bilcliriliyor. 
tıı.l lyetle devam etml~ler ve cer.ııbr. kiml~r olacağı hususunda bir ~·~Y İngiliz kuvvetll"ri Mecezelb&b 
vr· crnup batıya doğru rlc.'lt etmiş . cğrenır.ek kabil olmamıştır. yakınlarında İ!!r,'al etmiş oldnkla• 
••lan düşmanı kovalamı~ıard•r. Sovvet ---o--- rı mevzileri sağlamla!'ıtımıışlınt'thr, 
J-ıta!arı, her yerele, il rliyerek dUşma. Vişi haberler nazırlığında Amerikan bomba uc lkJarı Bi • 
r:a ağır !<ayıplar vere rmokte. es'rler değişiklikler Zt-rte ve ~faksa taarruz etmışler-
aımakta ve harp mal7."mes1 e!e geı:•r. dir. Buradakı doklarda y:ıngınlar 
.r,.Pktedlr. Staı ngradır cenup batısın_ Vişi: 28, ( \.A.) - Bııırünl<'rıl • cıkarılıruştır 2 Alman av uçağı 
..:ıı. Kotelnıkofuıı ş:nı'll doğusunda Fr:ınsız hnbcı !er n:ızırlıih ıncm.ır- tahrip edilmiştir. 
ır.uvaffakiyetli taarruzlarına devam 1.ırı nr:ı~ınıl.ı J.:ızı ılrğişiklikler y:.ı Sfaks linıantnda. üc gemi ha.tırıl 
f-C<'I" Sovyet kuvvetıeı de hu bölged.. pıln<':ı~ı iiğrrnilıııislir. ıntş, Ve Orta tonajda başka. bir 
i<i Alman piyade ve tanklarına yenl St'ltılıinlli ımıhrillcı:ılen hiltli r.emi 1-:asara uğratılmıştır. 
•':- darbe lndlrmişlerıllr. Ş.ddetll sa • rildii:iiııc l{iirr San~iir ıniiıliirii :\[ Loııdra, 28 (A.A.) - Röyterln Nev 
ı.;ışlar sonunda, Almanlar, bir çok Rııııssc 1 Soııl,iınıııı 194:ı rlrıı ililı:ı yorktan bi!dirlld'gine göre. Almanlar 

k ,... h '1 unus ve Bizertenın CD§ nıUdataaıa • mes un m:ı a!lerden atıınıış, cenup ren v;ıziresinılen nyrılıırnklır. l\1. 
b:d istikametinde rlcate mecbur bı. Roııs~<'I lııı ,-:ızircrlen oHerlilıııesini rtrda 88 mıllmetreljk toplarla mUce!ı 

h"ıı ağır tankları, seyyar tııokhavz o. daha 1 .Soııleşrin 1!ll2 ılr l~leıııişli. ! '3kılmrştır. 

Sovyet teblif;i 
lllo.~kova, 2.'i ( \...\ . .' - Sm yel ge. 

<·e ~arısı lelıliği: 

Orıa Don kcsirııiıul" Huslar mu. 
vaffakı~elle tn::ırrll'ıarınn devam 
clrııckleclirlcr. Bıızı ·nlskun mııhal_ 
lt"r işg:ıJ ecl ilm işli r. 
Si,ılingıaılın C'l'llllP b:ıtısındn, Sov 

yet kııvvellcri 10 l!ıı 15 kilometre 
ilerlenıisler Ye isimi, ri Lilcllrilen 
12 yeri ılahn işıı:ıl ,. nıişlerdir. 

4 guıı içinde hu ke~imclc Rus 
ilerleyi,'i 40 ilfı 60 1,!Jonıcı reyi hu 

Diğer fnrnrt:ın nıızırhltın Frnn· 
sız Iı.ısını ile lemas:ı memur ı;;j;ı: 

eüsii ~r. Arhrllot dn hıışka .fıjr ,·n
zifeye nnklcılilecek•ir, ~rl cllolııuı: 
lıaberler n:ızırlıib ıımıımf kAlipli -
iiinrfe hir ıııiirliirlii!te tayini ınu~le 
melılir. 

lfemarJara bedava 
rı1ece11 

la r&k kullanmaktadır!ar. 

.rtno KUV\'ETl.EJlt 
J.ondra, 28 (A.A.) - Jiro kuv .. 

Vl"tleri Tunusta Pon dii Faz'ın C<• 

nub:ında ilerlemi .. Jerdir. nu kuv. 
Vf•l~r yiizlc-rcc rr.ihvc::- askerini 
esir ve milhim miktarda harp maı. 
ze-:nesi atmı~lardır. Pon dö F:tz Tu 
ı:ıır-n 60 kilometre maafededır. 

Dnha cenuPta Frnn!'Zlll" Kenı.. 
an ile P1<ıu arasında mev~ilerinl 
nl.":oltmişlerdir. Mtıttelik nava 
kuvvetleri Fransız k•ıvvetll"rtYle 

(Bnşlar~fı 1 incide .> ic:birlirri yapmakta ve bUtl\n harn ınuştıır. s 
. ııbt ın, ic.:inde RU gumplarda hölgec:i iiz~rinde hava 1,1..kı'mı"ye-,, Kol~ıo iıovoıııın ccııııp doğıısım• 

1 
" ıt 

tevzi?t .rap·Jacaktır: Meı-sin, z - tini f!!l•:rinl'!e ... ıtumaktadrrl"r ... plan:ln .'\lı 11111 kııv\•p(Jerine y~r, · _,___ .n " 
mır. Anaa&"•. L d , 

t-:r ıl:f'rh~ hHTırınfşllr. Maıt a\'I icinile RU gt!rupta tev. on ra, :.s (A.A.) - Simali Af• 
Fııfk.ı~l:ırda l:ıtırnızlı:ır rle~.ını e• .• ziat yapıiacaktrr: İstanbul. rikafla hareket başlryalı, Mihver 

•ııeJ, edir. Ruslıır, 3 ı;.in lçiııılc l k.. Kl•lın ıc:in elbiselık kumaş tkiıı hava kuvvetleri 277 uçak kaybet· 
l"!'YJl:ı lonr:ıklıırınd:ı Hi il.i :rn kilo. cikanun avı içinde "'ll l!Uruplara ınişlerdi, lfütteftklerin kayıbı ise 
1'" elre ilcrl .. ıııişlerdir. Alımınl::ırın, tevziat yapılacaktır: Diyarbakır, 114 uçaktır • 
i'l'fk:ı•lorrln çckilnıe~le olılukl:ırın: lfrlt:•ıım Trahıon, l\lalaty:ı. f;a. Kahire: 28, (A.A.) - .l\lütıc-
•Iİrnr elınt'lerl manı· ıırdır. Terek ziantep, Adar.a. rik bomba uçakları öün gece Tunu 
ll nubııncla hu kun- ner yeni mev_ Ma.rt ayı içinde .şu gur,ıpıarda sıın esaslı limant olan Basine çok 
~:.ere çekil tll'$ •• rdir. tevzinta bac:Janacııktır: E-tki .. ehir uğır lıir hücıırn lapmıslardır. Li • 

Sl:ılin~r:ıdın şinrnl halısında, Antalya, Ecliı ne. Hatav, Zonrrul- ııı:ınıl:ı lıii) ük ~ a:ıgınlar çıl,ıııış bir 
f:ılır"kn :n:ıhallrlerinde, \'cfil.i Lııki dak Balrkesir. Sıvas. clemirrolu cleposunn a~ır çaplaa 
kı !:İminrlc .,. l\ııfl,,ı lnrcta Xıılr;ı• Mavıs ayı icıinde şu gur.ıplarda bır hoınbn ile tnm ısnhel kaydedil 
i!ın ceıııııı tıalısındtl çarpışmaıar tev.ziat yapılacaktır: miştir. 

Sl:ıliııı.ırııılııı şimal J :ıtısında ku · 
nflrrlmiz ıııe\'zilrrıııi tahkim el• 
111 i~lerdir. Sl:ılirıgr::ıılııı ceıııııı ha. 
tı'<ııırl:ı kııvvelleriıniz ıliişın:ının 
ınuk:ı,·emclini 1' ırarak taarruzları_ 
nı iııkiş::ır eltirnıişler, birkaç mcs
kiın yeri ele geçirmlşlcrılir. Diiş. 
maıı muazzam kayıplara ufiramak. 
tadır. 

ılnnm eııncktcdir. Samsun. Konya, l{ayseri, Mer- J.ondra : 28, (A·.A.) _ Minin 
sin, ~azilli. aı.kt>ri ınırh:ıhirl ~nzı~or: 

Hcniiz tnmanıl:ın:nıyan mıılüma. 
la gilre, 2:ı tank, 18 lop, 600 kam_ 
lOn Yf! (::!500) e ynkın düşman su
b:ıy 'e erini yok ellik. 

Bir günlük muha,..ebede 55 top 
25 havıın topu, 390 liifek, 65 kam: 
yon ''<' iki depo ahlık. 

Orta Dontla kuvvetlerimiz taar. 
ruzları•ıa mmaffu!>ıyelle devam 
clınişlerdir. 

~:·1!:ığrn cenup doğusunda kuvvet. 
l<'rimız sise ve yağmura rağmen ller 
!•?.r.eğ'e devam etmişlerdir. • 

öncu erlerimiz, bUyUk b'r meskQn 
r:oktııyı ele geçlrm!§lerdir. B'r demir. 
y.)lu istasyonunu, 4 l'>komotlt', 17 va. 
l:'On, 8 tank ve 150 benzin sarnıcı, cep. 
ht.ne dolu depolar zaptettık ve (600)! 
yalcın dUımanı imha ettik, 

AI.MAN TEBUGt 
llt!rlin, 2H (A.A.) - Alınar. or

duları ba~kı..mandanlığının tel:li• 
ği: T~:-ck çevr~sinde dtişmanm ye 
ni hücumları ak:ımete 1:ğramı:;ur. 
Ger~k bu hücumlar gerekse evvel
ki gün Volga ile Don arasında ve 
tüyük Don kavsinde mu\'affakı • 
r~tle neticelenen müdafaa muha.. 
rebel•ri esnasında 59 so,·yet tan• 
kr tahrip edilmiştir. llomen ve 
ftcılyan hava t~~killerinin de ic:ti-
rak ettiği c;irldetli hava hücumla• 
ri r.t t:c~sinde de düşman ağır ka.. 
Yiı·hra u~rıımı~tır. 

Merkez cephec:inde Alman mev• 
zile!ine karşı yapılan mevzii hU.. 
cumlar pilsklırtülmüıtilr. 

Temmuz ayı içinde şu g.unıp!Ar- Siıııfil l\frikn.l:ı l•ııluııı:ın ınıi'ıe-
da tevziat yapılacaktır: İl.mir. Jı.n-ı fık kıtal:ırı son ııünlerini noel h:ıv
kal"a. ram ıırd:ı Tunusln kıız:ı nd ık ları ııı~v 

• .\~stos nyı iÇıqdc ıu mıırta ıileri tohkinı elm,.kle gcçirmlş'er
tevzıat yapıbcaktır: .ı~tanbııl. uir. :\ll•c:ııelhooııın d1>ltus\ıncln hulu 
.. ~dm ve erk~~ l &n a~·akluıbı ıı:ııı lııı me\·zileriıı iki h:ıkımılıın 
ikıncıki.nun avı l"tn ~u '"'tıı..rar- <I 1 · ·ı. k · el • • " ·- ... ,, rn l'jl. l\mellerı vardır: nı ·ııı· 

k~ t;;:~~~ yaşpılbac&kt tır:. ~ydarıba- ehi, Jm ~evziler mülltefikl;ri11 
• n, u a ayı ıcın e ı:u er ti ö _.. 

guruplarda tevziat yanılacaktır • ıne ge~·mc en nce uüşmnnın '<o 
Erzurum Malat'·a G ·a t lnylıkl.:ı l\feczelb:ıba taarruz elme • 

· " · azı 0 ep. 1 • • i 1 ı· _. t ı · · ı Mnrt ayı i~inde şu :;uruplarda tev- erını cm ". c.>c. ı~·or .. u. k nem, • 
7$.t ~·aprlacaktır· Adana. Cahke • se hu mev_zılerın mfltteflklerln el
sir, Nis:rn aYr icinıle şu :..;urupl:ır. lerfııe geçlıkten ııonra Tebura Is I· 
aa tevziat yapılacaktır· Eskişehir knmelincleki müttefikleri nhnzırlı':< 
J{nyseri. Mayr~ aYı i<'illde şu ı::-u- lnrını kolaylnşlınnoktn olrnasıdır .• 
ıuplarda tevziat yapıLacnktır: ~ı- Kahire resmi lehli#!: Trablth· 
vas, Zong•ı)dak Antalva Hatay ela se{iıı:inci orctunıın Slrlenln 115 
Mc-rsıin. ' • ' ' kilometre doltrnmnd!t dü!}mnnln rı:i 

Ha:zi~an ayı i"inde !jU gurllplar. nasebrle Jıiristiitini hilıflriyor. Rıı 
rla t~V2iat, yapılacaktır: &ımsun, n·~mf tehli~ hnr:tln çok nı tersire 
Konya, Edirne. Temmuz ayı için- mrhııl vermi~lir. C:iinkli hurncta•,ı 
de şu g't!rupta tevzfa.t ~ apıJacak- fikir, ~iıııclilik mih·cr km Yelleri • 
tır · İzmir. Ağ• tl'".S avr irindi' "il nin ,ırt'ri çekilmekten haşlca hlr iş 
, ... ,~·ı"t" tevzıat )at:ıılacaktır: Na. y. pınl\·:ıc-:ıi!ı Ye ok ıırçmede;ı 
zillf. Birincit~rjn ayı içinde su Trnhltı!I ve~·ııhııt Tunmm miidnfaa 
ı...rurupt!t tevzıat Yar·1'11rnktır· ·' n. elmek !lıklarınd:ın birini ııA"m•lc k İk' "k. . . . ,., " ' 
:ıra. ıncı an un ~ ı f!ınde şu r.u- .ınrrhuri:retinde le h~njtı ıtıc-rke;ı:in 

rnpta tevzıat yapılacaktır: fstan - declir. 

tul. • Bazı müşahitler, Slmalt Mrlka-
1Bundan 1?ır mücldcdt evvel neş. llıı hulunıın hiifün ;niJn<'r kuvvetle 

r~ un al 11 ta_ ıma.1 ~n:ıme e kbıı ~burup· rl '.\':ılnız Tunıısıııı miiclrıfnmıına talı 
din lar. ~ı vı ın-et Vt• asa ıd;ır. . . 

·ı ~ t' .. 'd - b' 1.1 , sıs rclllıır l>1le hunun haşarıla.bi!e~e ' • o. ııgıı tr~ ıt ec ı mıcı- ~- . . 
ti. Karlmlara veril r ·. . . ~ "ıne pek zayıf hır ihtimal olnrak 
k"br ytik-k "k l' f 1 l hnkıvorlar. . .. • ~ o r;e ı antez o mı-
'. n c::ı k istenilen numaralarrl:ı -er· Jtonctra: 28, (A. ~.) Simnll Atrf
. ~ı,ı~ ... ,., ~·ilen avakkabıl:ırın ay. kadan Relen bir telarııfn göre, h:tıJ 
nr olaraktır. lnımnndan .ırener:ıl J.:isenho,·er lıa• 

rekıillaki :ıihrlıi:ı en zhatle :uit -
murlıı havanın sebep olr'ıııtnnn hil 
rlirmişlir. 

1 Yerilmlslır. Cıınkınp, Jıiikü.meli 
elinde e~nsen hıı ne,·i i50 tay 

l ıılunm kla Ye bunların pi• 
ı eYk ile çnlış.rn:ıkla idi. Bn 

ıirlct" Ytı]n ıı! ileri reHelere kuv 
• r ıııtletmfTde k:ılmayac:ık ayni 

• rıntlıt dnşman ı;ıcri hatların.:ı, 

Tutonda batan donanmanın 
kumandanına nitan 

verildi 

J.0ndra, 28 (A.A.) - :Yareşal 
Pc-ten, Tulon Frnnaz donanması. 
nın kumandanlıfınr yapmış olal\ 
amıraı Labord'a ni~an ve:miıııtir. 

İlmen gölünil:ı cenu'>unda ~üı;• 
man ycnirlen hücum e~mic:tir. Düş 
man büyük ölc:üde top~u ve tank 
kuvveti kullanmıs olmakla bera.. 

c•kert kaynaklarından öfrendlğtne 

gö:-c 26 llkkAnunda Bllytlk Don dirs .. _ 
ğ rde tanklarla destPklen~n .Almlll'! 
p·yadı!leri, ı!eri dUı,man ımvvet!erfn! 

Y•.k etmiıler, ıiddetıe 'l'U<!at'aa edilf!n 
birçok yerler{ geri al:nrııardır. 

Bolşevikle'r, Alman hatları öntınde 

P"riıan olmuılardtr, Uund&n faydata. 
nan kuvvetlerimiz, bUyUk tank kuv , 
''etlt>riJe demteklenen oldultqa ebem • 
rr.l~em bir dlllman &TUPunu c:evlrıni'-

General, kıtalarının '.\'nrlunlu -
ğuna kRrı;ı olan tah:nnmüllerine '\re 

nnho!I sarllar ıılhrda vaı"felerinl 
:vanmaktn Rfü•tudilc!ı>ri mOkeımmet 
mu takdirle nnmışhr. 

f nırlJir ve AmeriJc:ın kedmlerin 
deki faaliyet, ısiddelll ~altmurlnr 
'.\ üzilncfen mahclnt , :nalda. .beraber 
Fransız&ır Fa.~ kör>r!iıııll keııiırnlntle 
""""'"~tJ .. ..,'1111 flpvr.m r-•ııif .. ıcmir. 

• * ~ 
r se' krcteccklir. BPrlfn, 28 (AA) - D.N.B, nln •erdir, 

·"·ürk basıaıaıa 
lr&Jbl 
(Baştarafı 1 incide~ 

18& 7 de hariciye tercllmo lcaltmiD 
r.lrdim. 6,:S altın Zira maql& çe.lıJtIDL 
8onra Tophane tercümanı oldum. 1889 
da. TercUmanı Haktkate yumap 
cıaşladım. Roman tercUmeaı de ;yaps. 
:,roruum. Kitapçı Klrkor ''Bir •raerl,o 
!&tr-.indekt ilk romanımı b&atr, Bu •it 
rııni l~ de ne,rettım. Bu eSf9 
oa •·u m r a n., isminde bir mooo 
mua kurduk. Orada Jül Vem'den ter. 
cUmeye başladım, İlk tercüme "Sek· 
ııcn günde devrillem., dlr. Bunu "De 
1':zaltmda seyahat,. takip eder • 

1E90 da Tophane tercUmanıığmdaı 
'isti!a ettim. (Alem matbaası) ııı sıı 

h.blnden, bir arkad~ımla satm al • 
aım. 1891 de Servetifilnunu kurdum. 
Matbaacılık ve ga7.etecill.ği yakın 

c!an tetkik için 1891 mayısmda Kar. 
wJya tarikile Parise, oradan Londrtl• 
ro., bUtün Belçikaya, Holandaya, Al. 
ı;canyaya tekmil :lavic;reye, İtalya) 
~!ttim. Oradan Avuatueyayı dolaq: 
Verna yoluyıa.Karadenlzden İstanbu. 
b. geldim. 

1901 de gazete frade ile tat~e uğ • 
ro.dı. HUaeyin Cahlt YalÇltıl& cinaye 
:ıuatkemeaine verildik. Mektep arı" 
~a§lmız mabeyiııcl Arifin ya,rdım) ı 
lıurtctduk. 1908 iDkıtf\bmda ıUnd •it 
gaıflt.e çıkardık. 31 ınarttan 
:kapadık. 

1909 da Fecriatiyi kurduk. lkl d f 
Avrupa seyahati i!e matbaacılık 
tekAmül yaptım. 1912 de Beyo lur. 
lx'lediye re'.si oldum. 1911 de şlmd ı 

matbaayı fD§& ettirdim. llılatbaa 

:ııam son. derece metiJ) ve modern :> •. 

rıidı. 1914 te gene yevml nUaha 1;1 • 

l<ardık, uharebede Uç defa .Alm uı. 
yayr ve İmçreye seyahat yaptım 

1918 de ServetifUrı.un ~gal ı.uv • 
-,etlerı tarafından kapatıldı. Ben o~. 
ğirır.tnderede saklıuıdun ve sonra A' 
r\·paya kaçtım. 

1922 de Ankaranın emrjle Jıliln,h. 
ıstfhbarat ıubesl açtım. 

3925 te Servetlfünunu tekrar çık 
dım. AbdUlh&k. HA.mit ve edebiyatı c • 
d deciler de beraberdi. 

1929 di Viyanalı matbaa~t!a J .. 

ı-rılted §irketı kurdu~. 

1931 de nanıutlıliın: koydum. 01 
dudan mebus fntfhap olundum. 

1934. ve 1938 de teluar Ordudan l • 
l!ta)' olundum. 

1922 de Pragd&, 192' de Loudradtı 
:ıs2:s de r.ou.nda cemlyetı akvam mu. 
zaJ:.eret delegesjydim 932 de parl&mcıl 
tolar birllfl delege.ııı oldunı. 193 
193:'.i de Montröde ve Cenevrede, ıea• 
da Glaııkovda, 1937 do Bratiallvada 
l938 de Kopenhagd& tekrar cemiyet 
akvam deıeıeaıydim, 1939 da morh\IJP 
Dr. Besim. Ömer ve Cemil Billel ll• 
Ceııevreye delege gittik lllZ1& :ıı:ıuııa 

rebe oldu. Avdet eyledik. 

A vnıpa milletleri uaaında 
ilmi it hirlil; 

Berlin, 23 (A.A.) - Avrupa m lft 
:eı 'rumda ilınl tabada ı,~ııı L "' 

r'Umeal hususwıda aarfedUtm i: ıyı • 
!er semerelerini vermeğe davam 
mektedlr. Bu cümleden olarak 
,•nıerde Frantort'da bir Avruıı 

ııaat e-nııtltUıil kuruımuıtur. ı ıı 

mlylo jhnl araıtırmaıarıa nıet ıı o
lac k oJan bu mUe&11csenin mlld ı J 

ı;ün@ lena Unıversit.e&i profeaorlcrııı • 
•'"ı; M. Jean Van Leers layın edılm 
tJr. 

Ea enstıtU, umumt Avrupa ikt ı 
e·,basmda zanaat şubesinin temelle • 
r' atacaktır. 

Her memlekette mubteM unaat 
C:atnlarmın Qalııma uıullert lnetl•n .. 
cck vo tlt&illtilder tanzim ed lecelftl 
llu&'UJ\ Avrupa zaııaata &it tıtatlıtll • 
ten mahrum bulunmaktadır Elde cd • 
11.'cek ilmi neticelere gör• Avrupa sa• 
rıa&tcı!ığl ilınl uııuUerlı modırıı blt 
J.•a;e aetjrilecektir. 

---o-
Yeni Ginede Japonlann 

vaziyeti f enalqıyor 
J.ondrıı: 28, CA +\.) - Yeni Gi 

nede Jııpon mukav~etiniıı c 
no~tası. Bunanın şimalinde bulu ıe 
maktadır. Burada, dü~mnn Hın 1 
lan ceviz :ıj!açlarını.1 dikıll bul ı ı 

duğu çiflliklerde mtisl:ıhkem nokl· 
Iar vlicude 11elirml11tir. Amer k ı 
tnnkhırı ıelili-Rindenhcrl miirt tik • 
lerin iistünlüiiü daha hnrlı bir ı:ıc 

kil almışhr. Bu tanklar piyade• 
l ol açmnktadır. Kuşntılmı~ olan ·'" 
ponlara hiç bir takvh'e kıtaahnı:ı 
ıelmeııi imlcansuı:dır. JaJ)on hn !I 

kuvveUcri kuşatılmış hıılunnn 
liklcre vardım leıııebhüııılerl eı;nn ı 
dn dır kavıplanı ııW-ııını~lırcfır f 
tc hu, Port l\foresb:v'i tehdit eri 
Japon orduliundan kalan parç ı}ıt• 

o 
lıpanya ticaret remlıl 

yaptırıyor 

lladrld: 21, ( \.A.) - 1 n '"'" 
nın 1 milyon tn1ıilb: llı n 1 
olacak 18 ıJilep fn. 
nilmektedfT. \', ı ı 
Remisi vazifes'ı ı 

milerin ıııüralı 16 nıil 
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M&ay&, $evre dörtle iiçil şanp J - Bu adamın ba,ından miıthit 
De dolu bardala ıöstererek: bir aşk ıeçmiş olac:ık. Ne )'aptılı Z&ın: 

içmiyor musunuz madam, de- nı bilmeyen bir ııdam. Buradan Yorgancı K. Hatun Kilı.t 145 ıue • 11 dt. 
Alelacele kendi bardalını doldu 

rarak içen Mösyö Şene pnç kadı 
nın bu tekllle verdJll cenbı din· 
lemedi bile. 

Uıun bir bls;Jr~et yckululun 
do .,. ıeefrdflti taad"n r.onr:ı to 
ıoamila yor#ıın olan Ph er uyu
nıamak fcln Jı:endlnl ıor 111pled• -
Yor da. 

Jllsafll' oldukları e• sahibinin 
dslerlndt' ••rlp bir ,,,ık nnıyop 

da. Vemeltfn ba•l•nlfıcında asık 
suratlı. ııealı olan Şewe •imdi 
canlanmı•. ırarl'P bir tnırJn mana 
sı ıoc 11nJa,1hr ııiSıler ı16v1Dyordu : 

- Burada tek bn"ıma vışıırbn 
lt•ntffml ne kadar hOvOk zevk],.~ 
den mahrGm etffllml venf 'eni an 
hyonrm. Siıl~r .thf 'havııtn valrın 
fnanlıırla Yıllıtrtfınbf'rf !llofra ark. 
da•h•ı etmeml!ltfm. Evet. wneler 
df!nberl yalnızım. Geı:lrıJIJHnfz ka
aa benim ı,.ın mesut bir hadise ol• 
musfnr mıtefnm. 

Ra M\7.J~re lnclnmh tonnıtıın • 
dan ve bel'f'l,.nmlş ha<-nJtındnn de 
l'fn bir acı duvan Marfvan da hl· 
slkJPtJ~rfnl haraı> el•n ve lren~f·f· 
af bir lcac lfftn tedavive mnhfn(' 
bir halılf' bırakan bir kan n•ff<-e· 
alnde hile olu Sevre ırfbl lrfhıır bir 
adamı tanımaktan eolr memnun. 
0Jd11ıu ce•ıtbını Teri:ve>rdu. 

Bo sırada Plver de lcerlsfnrte 
lnıJundı11Jn uvusukln'lıtan uvanarak: 

- Ah bayım, dedi, babrenlzfn 
J>annaklıklannı ı&rilnce ne kadar, 
sevindiğimi bir hil~nlıl Mariyan 
J'&r~ılıydı 7 Bardaktan boşanırcası

n• J'lllmur 7dıYorlu. Eu J'&kuı 
l:llye ulaşmak Jçf n yedi seklı kilo 
nıetre yflrflmek fhımdı. Eler evi· 
nfd 1rönnemf' oJuydık bu felA • 
Jrette.n 11a•ıl kıırtulacalımııı beıı 
de hilmfyordum. 

Genlt yenıek othsı.nda eski 11• 

tnın a-riaelerlnden d&klllen bant 
hlr ışılr, ince moblb·aYt •iSIReJerr. 
boluJ'Or. OeaJrta koca ktltllkler oı
lıl'dayor. l>ıtandan arada sırada 
fırlJnanın korkunç IOrOUüaii ıeU-
Yor. 

Martyaa titredi: 
- D'tbor m111Uııf 
- Hayır? .• Blru atetfm •ar .. 

P'abt merak etme, timdi ıeeer. 
Pf,.r karuıam ellııJ tuttu ve 

apte. Gllftferek birbirine baktılar. 
'""8 aı.~ ettt: 
-Aft ae kadar dıel ıblr feVf 

Bfrbfrf.nizJ eot ma snlyorsuna., 
Piyer f8Ş1nn, bir cevap verne-

di. Mari)'aD ise tfmdf7e lradar ken 
dislııe role kfbarea dQVTanan ba a· 
damın 16ılerl kal"f111nda mftpbem 
bir encll .. du:vnyorda. Bn adam, 
Jrırt be• yaşında kadar 1r6riln11Yor 
du. Rant, sert yttıftnde derin l>u
l'Qfalrlulrl.,. ftl'Clı; fabt •~lan •• 
eli "8zlerlafn flıeTlnddf katlan 
aıımt,.hb, ıtızel elleri lttrfyCM'da. 
Herhalde içkinin tesiri. • 

Mariyan, rt sahfblnhı sfıallnden 
11)'8de kendisini dilftlncesfnf takip 
eteret konu,ta: 

- Btlttln sene burada aılılıaı 
J'OI" mu!Dnur7 

- BuradaD biç oımm llhl 
hir ıe7. Sfzi bd1'8VI ıettnn lbtl • 
yar Bernar •• tm!t ff1erlml 115-
rürler. ôntar d• ıı,entm llbl banda 
doMmuşlar, btlyflnttlf1• 't'8 '8f8 • 
1m,Jadı.. Kadın tsrer etti: 

- Bu hfc dellflllfJ'MI bant afal 
slbnı)'OI' maf 

- Tarlalınmla ulnı'11'1!L Bu 
ıannettfRlnlz tadar lsaflf bir it de 
lftdil'. Anda 11rada etnrdaki elft 
lftlere ntranm. Akpm betapl.ln
lllı :yapanm. Ate' batında olurul', 
tarabunı içerim. Vakıt ~- ... 
oar. 

Plnr eh iki bntb: 
- IJ'f besaplanrnı' bir bayaL 
Gncia lklntl keskin bir bb-

bba bati; lhU71r: 
- EYet, di10rdu, iyi besaplan

!Dıf bir bayar, dzel, samimi, sade 
bJr nrhk. ÇlfUlkte yafaPD bir 
feylesbr. 

llarlyan Te Pfnr endişe ile 
baklfblar; fakat ihfyıır oralı olma• 
dı: 

- Myle sözler ~yleyece'k yer
de prap içseniz daha iyi olur. İyi 
'8r91t. geçmltf hatırlamaktan da· 
ha tatlıclır. 

Ve ile bardajtı doldurdu; kr.tdl 
berd ... nı birdenbire dikti, )'flstl 
kıpl ırmm !-4JS11mftft. 

x.tıa•dlfladil: 

derhal çıksak i) i olurt .• 
Alır bir sessızlik. Pıyer boyu• 

na esnb•or. Fııkat ev sahibi bir 
trırlü sofradan a)Tılmak ni)·etinde 
delildir. l'adebi elinde soruyor: 

- Siz ne iş yaparsınız? 
- Piyer çalışır, para kazanır, 

ben de ev işlerine bakanm. Biı 
ıt11 herkes gibi yaşarız. 

Ayni manasız ve sarhoş gülüş 
ışilildi: 

- Sonra tabii ar~adaşlarınız da 
vardır, onlar size uelirler, siz de 
onlara gidersiniz delil mi1 

Marlyan: 
- Hayır, dedi. İkimiz daima 

haşhaşa yaş:ınz. Kalabalık ve m\l 
nasebet<ıiz insanlar hoşumuza ılt

mez. 
Şevre cevap vermeden kadehi· 

nf boşalttı Gene; kadın serboş . ev 
sahibine endişe Uc bakıyordu. İh 
tlynr dlneklerinl masaya dayamış, 
kan çanaıtına d6nen da)ertni bir 
noktaya dikmlıU; ftllnldandı: 

- Her vakıt J8)nıı. Dolma baş 

Solden sala "' yalrardan •tal• : 

ı - Pariste bir meydan, 
1 - lllolörlil araba, tlW. 
3 - Parlıte mqbur bir kilise, 
4 - Eskiden hocalara verilen 

rütbe, avuç içJ. 
6 - Büylik asker kıtalarının 

toplandıktan yer. 
6 - Eserler, bizi doluran. 
7 - Evin ilıtn, bir vapur id .. 

remiz. 
8 - Nitan, tııt. 
9 - Bilişik gibi, saJL 
10 - Bir hayvan, taharri eden. 
DOnkO bulmat'nnın hallf: 

Soldan ula: 
l - Kumsal, Aka. 2 - Ak, İ• 

natc;ı, 3 - Llvanla, Re, 4 - AJA, 
Aidat 5 - Barem, Ayak. 8 - A, 
L, Nisa 7 - L, f, Zımni 1 - t, 
Krema, Ya, 9 - Ki, Ok, Krem, 10 
- llW.. E, A. 

haşa yaşıyoraunas &"9 mi7 Bunun >·emeklerini bırakıyor. Oclalannd~ 
monHını bntr mfıfnfd iki afık kapana tutalmut fareler 

Sonra Plnn d&nerelr ona ko- llbi dolafıyor. lntlbmmı allmua· 
lundan vakRladı. Ja başlamıştı. Aralannda yanı Tol 

- Omrttnilıde ttdıım 6Jdftrm"tr nş knplar baf)adı. Şimdi kaba-
anu!a lrafanııdan 11e~U mi bfe' bati birbirlerine atmala utraııyor. 

Marlyan korku ile haykırdı, Pfw lar. 
yer: "Kaçıaala da lmlln )'Ok. Pen· 

- Ne, dedi. suaJJcrlnden !ıic; çerelerde mermer parmaklıklar 
bir "9Y aaJımadrm. vır. Bu parmaklıklar koPanls• pea 

Şevre kendi kendine konuşu• «relerdea içerisinden çotkaa bir 
)'Ormu, ılhl devam elti: dere akan bir açurmna ~. ._ 

- Evet, 5fz hu sualden bir şey radan kaçnuak için kal'ıUan'UA~ 
ınlayıımı:nınıı. Fakal ben ibu a~ JAzım . Bir kaç baftot lçerlıinde bir 
sunun ne oldulunu bilirim. !ster- birlerine tin bulmJele bıtladt· 
aenlı bunu size de anlatayım. 1 Jar. lki ç1tlın R}tk ımanııır tlct dftt 

DaJiınbktan kurtulan PJyer ihe man olm111tu . ., 
tlyann sözlerinden bir mana çı· ?.loriyan laf kesllılllt. tia kor· 

karmala çalJtb, ıtıını açıp bir knnc; hRcAy17l dlnJIJOr. Plnr 90 

ıe,.Jer sllylemelc l ledl, fakat Marl fukk:ınlıhAını nıııbafaıa etmele c;a 
yanın bir ltaretl onu durdurdu. hşıyor. Bu bikAyenhı aonunu ö• 
Subot adam hikAye!line başladı. renmek lazım. I>lyer tabii bir se'I 

- Kınmı aşıkfle beraber yaka le soruyor: 
lachm. Oaıar ikisini birden 6Jdilre - ~ .eYdlli kadım 6ldilr 
eelhnf andılo1'. Katba kendisini dil mi! 
aevdfllmf Ye affetmfyeeeliml bili 5nre eeftP Terdi: 
70rda; fa)at bunı ralmen allıyor, - Et'teltn yanına Mr roT•l· 
yalnnyordu. Bebe de bu da1dkada Ter bıralmtıttım. Tahminim dolnı 
,aıeı bfr deUkanJı oJao aıılnndan e*t1. BiT al< şıım •iddetll bir bv
nefret etmfttf. Atık; ne yapacalt tadMİ eonnı ~rkek kadının tlzerl· 
nı bllmt10rdu. Esasen ne yapabt- ne ateş ettt. Kadın derhal 6ld0· 
lirdi ki, Sertıot thtfyann sesi tltri10rda. 

İkisi de ellmde fdf. Şat<>da ta• Marlyaa bir aereste IOl'lbfldl: 
mamile 7aln11dık· Hlo bir ,ey ka· - Erkek. ne ott!a. 
ranmı tatbika mani olamaıdı. Çok - O da aevdlli lrıdmın eesedi 
ınıel bir vuiyet delU mi ne bak!! baka Olldınh. Bir .. ç ıiln 

Mart1an taUı blr seaıe sordu: lc;inde 7irml ,., birden lhlyarla· 
- Fakat onlan nlc;in 61dllrme- dı. Bir aralık fntlbar edecellnt dil 

df.nld ılindthn. Fakat ... 
- Onlan 6tdtlnnelt tok basft thttnr söz1erlnl ltitlrememf"I, 

bir t, olurdu. o va.kıt aklıma ıelen ls'lremlest ne benhT' gtlrtlltft ile 
fikri 16) ledün Onlar kula&Jann:ı, yere yuvarJıındı. Bu ııese hfımetçl 
ln•naaadalar, ılra onların "alı dt htfu. Sessiı daran Manm " Pl
ınletba. hJrbtrlnbi sevboraunq, • 7'r'e ııolulr bir tnırta: · 
Beraber ntaınak fsUyorsunm. Pek - Şimdi hayı ,.tal• f8ttlre)'lm, 
Alt IJJe olaun. Simdi ıiıl tatonaıı 90nra alıe edlftısı l&fterfrfm. 
tball Deanda kllçtlk bir dairen tbtfyal' eerbo~a 1nıca1clayara1t 
kapaJactıluD, orada yapayalnız, ,etllrdlt. Kadın 1'ocnma d&nc!fh 

btedllf nll lfbl yaşıyacakaınıı... - Pfyer, mahbas nbıllı)'I hl' 
Yalaıl. )'8Dayalıııa, biç kimseyi fannak Jhım, bu ac1mD bir deri, 
ıarmed•, kimse tarafından tAclz, bir katndtr. r~eyt banda ıeefre
edilnıeden, bafbata bfr aşk bara- ınem. 
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NNATve lCUVVET 

Yerli 

VERill 

SUMER BANK~ 

M allar Pazarları 

... 

VAK l T 
Gazetede çıkan bütlln yaı.ı ve 

resimlerin hukuku mahfuzdur 

ABONE '!'ARİFESİ 
Memleket Memleket 

içinde dqmdıı 

Aylık 150 800 :Kr. 
8 aylık 404J 800 ., 
6 aylık 7W 1'00 ,. 
1 yıllık HOO 2700 ,. 
Tarifeden Balkan Birliği lç!n ay· 

da otuz kuruş dllşülUr. Posta bir· 
ı ğ!.ne girmıyen yerlere ayda yetml, 
bqor kuruş zammedilir. 

Abone kaydını bildiren mektup ve 
telgraf Ucrotlnl abone para.ıımııı 

rosta veya banka ile yollama Ucre. 
ı:n~ ldaro kendi Uzerine alır 
Türklyenln her posta merkezinde 

VAKiT a abone yd.Zllır. 
Adres değ;ıtirme Ucrett 25 Krf, 

:iLAN UCRETLEB.t 
Tıcaret ilAnlarmın muıti.Dı - aatır. 

ııondan itibaren llln saytaıannda 

40, ıç aaytalarda 60 kurtı§, dörd!lnC 
sayfada ı; ik!ncı ve Uçüncllde 2; tıı 
rlncido 4; baflrk yanı kcamecc 6 
Uradıt', 

BUyUk; çok devamlı klllell, renkJJ 
ıiAn verenlere ayn ayn lııdlrmele~ 

yapılır. Restn1 illnların santim aıı.. 

tın 715 kuruıtur. 
Ticari mahiyette olmryan 

K Uçlik ntnlar 
Dört satın geçmemek üzere blr 

defa 00; iki defası 75; beıı deta .. 
n 125 kuruştur. 8 aylık ilb ve 
renlerln bir defası bedavadır. Dört 
ıntırı geçen llAnlaruı fazla satırları 
JO kuruııtan hesap edilir. Ve 10 de· 
l ruıı 160 kuru§tur. 

Mektup ıçınde gllnderi!en paraıa.,. 
r-n kaybolmasından idare mes'Ullyet 
hbu! etmez. 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukıık 
l!akinıliğirıdcn: 

942/854 

, -ı~ia~b~ı · ô~~i; Ko~1 ~t~~I~ ğ~~d~~ ~ .•.• ·T.: :;~;.;~;.',~~m:ş :fr ~~?.I::~;:~?,;~~:::::::.ı.~i~ \\\'1
1

\l,l,~ılı\1
1

1\\ t 
kürk s:ıtılıldır. isteyenlerin Aksu- gemilerde tayfalıkla meşgul Mu~ 

Deniz vasıtalarında milııluıl oııın' kaptıı.nlığa yapılan mesleki lmtihan. ray 1n"bev mahalle i Ko,.uhey S. t 

DRAH IUSHJ 
gut ıo.ao c1a 

BUYUK DITtL.U 
Yazan: 

tıomala Kollan• 
.l'ftrkoetıl: M IUPEB 

KOMEDt aISMJ 

Arşenin, Zeynep, Firdevg, Hil' 
seyin, ve İhsan aleyhlerine iikarııe 
ettiği lıalei şuyuu davasının caıi 
muhakemesi sonunda: l\füddeiaıeylı 
!erden ölü Seher kocası şoför t.ııs• 
nın evvelce Tophane Karabaş nııı' 

hailesi Ordu ağa çıkmazında 2~ 
No. lu evde ikamet etmekte f.ketl 
allı sene e\'vel mezkur lkametgAbl 
erkederek Şişliye gittiği gönderi ' 
len <tııvellyeye verilen meşnıbal• 
tan anlaşı lmakta ise de hangi ad· 

• re~te o1urduğunu bilen olmadığıtl 

dnn kendisine on beş gfin müddtl 
le i!Anen gıyap karan tebliAine 1'~ 
rar vertlml~tlr. Milmoileybln mab' 
keme gfinfi olan 23. 1. 943 tariblo" 
de saat 9,30 da mahkemede hazıt 
bulunması veya bir nkll 1(5nderil 
mesl gıyap kararı maltamına kalıt! 
olmnk !h:ere llAn olnnur. (42055)' 

" ., .. tafa o~lu Ahmet hnkldnda stanbul 
da muvaffak ::.ı.anlar .. '15 .. lira UcreUe a.lmııcaktır. lstekl ıetjn aşağıdak! N'o ·. 2; '· :ıt 1 e nlürac:ıaUnrı. 

• v " birinci Milli Korunma mahkeme • 
Ut ile bırıt.de komutan!ığımım mllracaatıarL Eını·n<-Jnı"ı A•. Ş. Bşk. ndan.· 

0 sinde cereyan eden muhakeme~ı 
l - D:ı,~. Deniz Makine Çnrkcı Önv. z'b. A• s _ NUfua cllzdıı.ı:ıı ve aakorllk vcsikalan örneği, neticesinde !IUçlunun filli sabit ol-

YJ!l KUBJ[OM O 

Yazan: Bobert Neoner 
TO.rkçesJ: Oemll Oshlt ~m 8 - Ba§kı: )erlerdekl hlzmetlerine aıt vesaik wret.ıert. , Ji ot:lu .Mehmet 303 D, lu 1392 No. duğıından Miııt korunma kanunu -

4 _ Lima!l knptan.llğı §tUııı.detnameslnln tasdikli sureti, hı Sub:ıyın nrele şübeye milracaat• nun 31 (2, 39/3 T. c. K. 55 nci 
a - tk adet vesik& totogra.fı. 124615)' farı IIAn olunur. maddeleri mucibince ile Ura 30 Konferans 

BeuoDlıı Halkevlnden: ·---DOKTOR----.. 
De.let Deni~ Yollan İşletme 

Müdürlüğü llin1atı 
Utnum 

Denlzyolle.n •Jmwnı Yolcu navuı ıaritesl, yapıınn uınıar dolııyıııtyle 

tt.dD edilmlgtır. 

ı Soıık&ııun ~8 tarnrtn1:ıe lstanbuldan hareket edecek olan postalardan 

1t!ba,.en ycnı zam&ı tarUe tatblk olunacaktır. 

Ac:enta!ardan zahat ıılmablllr. ı(2597l 

* * ... İstanbul Şelıir hatları n Hal.iç vapurlan yolcu llcret tarllelerl, ya. 
pılnr. zamlar dolaruıile, ~ edD.mJ§liT. 

Ycnı tarifeler J/SOnkAmın/9'3 'l'a11b1nden itibaren tatbfk olunmağa 

bqlanacaktrr. 
Bilet üerPtlerlnl gösteren cetveller ı.sltelolerde aaılıdır. Ba§IllcmUrluk· 

tM izahat :a.Jnmbilir. (2650) , 
TUR Ki YE iŞ BAN KASI 

. ~üçük Cari Hesap13r 
19431RRAMıY E. PJLA I\ 
KESi DEL.ER: 1 Sa bat. 3 Mavu. 2 Aia•toı 

1 lkincitemn tarihin inde vaorlır 

1943 lKRAMlYEL'eln • 
1 adet 1999 [4nlık - 1991.-~ 
1 • 998 • - 111.- • 
1 • gss • - 88'- • 
1 • Tn • - m.- • 
ı • 668 • - ~. 1 • 555 • - ~-. 
ı • M4 • - MI.- • 
1 • 333 • - &ae- • 

10 • ııı • - mo.- • 
so • il • - m o.- • 
60 • " • - ZMO.- • 

uo • n • - ~oo.- • 
ac • ll " - 167t.- • 

.l'Orkl;re it Ban.kasma para yatırmakla :ra1Jm pare oırtkttrmla "
raız alın ı' <tlmaT., avnt ı:amıındıı talllnlzt de denemlt c>lurıtaDU. 

............... ~~--ma!! .. lmıinll ........ ... 

kuruş para cezası ödemesine ve 

SAHIBlı ASIM US 
8011ldığı yer: VAKR MATBAASI 

hükiim katilcŞti~lnde ücreti suçlu• 
yn nit olmak üzere knrnr hillftsn~ı
nın Vakii gaıetesindc neşrine 2!l. 
4. 942 tarihinde karar verildi. Umumf Neşrlyafl fdare eden 

lfe'~ Mımet Seve,,ol> (2!)88)' 

, .-D~VLtT -DrMİR'(O~~A~I . ve:~ı~ANLARI 1 

ISLE:TM( UMUM ~IDAR~SI ILANLARI ·----- .. __ _:..._. ___ __,:___ . 

r~cvlct lJcmi70Uarı 101 No. ıı yo~u tarifesi Ucrotıerı 10 lk1ncik4nu· 
1943 ten ve Ukendenın Limanı ham.maliye tarifesi ı Şubat 1043 ten mu 
tebor olmak üzere değiştirilmi§tir. Fazla iznlıa.t 1ç1ıı istasyonlara veya 
Aukara•da Ticaret ve Haeılat Dairesine mUracat edilmesi, •(2843) 

1 ----------------------------------------~----------

J [ lstaıı,bul Beledivesi i1aAlan 
nııs -

Beyoğlu H:ıtııhanesl !çin alınacak (300) kilo İdrofil Pamuğu açık ek. 
slltmeyo konul:ı:ıu11tur. Tahmin bedeli (973) lira (5) kuru11 ve hk te'minatı 
(72) lira (98) kuruotur. 

Şartnııme Zı.bıt ve Muameta.ı: Müdllrlllğtl kııtcmlnde g!SrWeblllr, tha. 
lesi 13/1/943 Çarpnba y,UnU saaıt 14 de Daimt EncUmende yapılacaktır, 

TaI:plerin !ık te'minat makbuz veya mektupları ve kanwıcıı ibrazı 
lfızımgelcn diğer vestkalarlylc ihale ı:UnU muayyen saatte. Dalmt EncU. 
mcn<'o bulunmoJart. ' '' 1 '' 1 r (2673) 

31, 12. 942 Perşembe günü saat 
18 de Prore~ör İsmail Hakkı Bal• 
tacı oğlu tarafından "Mllltyetçilik I 
ve ananccllik,, mevıuhi bir konfe
rana -ver ilecl!kt ir. Herkes gelebilir . 

KEMAL OZSAN 
ldrar yollan butatrkJan 

mUtebaltlllSI 
Tllnelba§l _ lstikl~l Qaddeaf. No. 
380 Ohanyan Apt Buraa pazarı 

llBtU. Te!oton: 4123~ -

........ 1 ................... .__~ 

.1 T. C . 

llRAAli 
BANK"AS( 

.DA o~ .• 
, elQıl(' T iQf N 

'2AJ.fAT. ~O~Q 

SENEDE 28,000 LiRA iKRAMiYE 
Ziraat BanlıMmda Jı:uınbarab n lbbaraa ıasarruı bMablarmda 9fl 

u ~ Uruı bulunanlara bir .ene içinde ataltdaJq p!Aa.a (Öre lkraadJ'• 
verilecektir. 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 ,, 500 • 2,000 •• 

ltıtikar 942/427 
Karar llultisdsılır. 

4 ,, 250 " 1.000 .. 
ili snbit oldu~undan :Milli konınm:t 40 ,, 100 ., 4,000 •• 
kanununun 31/2, 59/3 üncü mad· 100 50 5 000 

J\lilli Korunma kanununa muhn
lefctıcn htnnhul Bahkpnzanndı 
Taşçılar caddesinde 15 numara.do 
peynir ve yağcılık Ucarclile mcş
ğul Koc;li oğlu Sarafin hnkkındn 

fstnnbul birinci Millt korunma 
nınhkemeslnd~ cereyan eden mu • 
h:ıkcmcsi neticesinde suçlunun fi· 

deleri rııııcibincc lıcıı lirn para ce· "' • ' .. 
z:ı'Sı öılcnıeo;lne ve )edi gün mfül 120 " 40 " 4,800 " 
d<-llc de t.lükkiınının kapatılmnsına 1 160 " 20 ., 3,200 ,, 
,.c hükiiın kntilrştiğinde ücreti suç 

1 

Kur'alar& eenede 1 c1efa, 11 ~ 11 Baz1raa. ll lny!OJ •• 

lııya ait olmak üıcrc karar hülllsa· 11 BlrtncUrAnaa tarllıJertnde oekllfleeldlr. 
o;ının \'nkil gazetesinde neşrcdil • L DlKKATr lleeablamuzdald pal'llılar bir aene telnc!e ~ lfıadall 
mcsine 30. fi. !142 tarihinde karar qaft dlltmlyeonlerta lllramlye!ert % !O faüaıa,t,ınlaca.lrta. 
verildi. (2587) 


